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P R E F A Ţ A 
 
 

Apreciez eforturile autorilor care încearcă, prin această lucrare, să 
aducă mai multă lumină şi transparenţă asupra unor procese extrem de 
complexe şi insuficient mediatizate, cum sunt reforma armatei şi 
reconversia industriei de apărare. 

 

Cartea este utilă şi folositoare nu numai celor care au găsit sau 
aplicat aceste strategii de restructurare, dar şi acelora care, citind-o, doresc 
să înţeleagă ceea ce citesc, cu atât mai mult cu cât armata a fost şi rămâne 
destul de aproape de sufletele românilor. Trebuie să ne amintim că marele 
strigăt al lunii decembrie – 1989 a fost „armata e cu noi” şi a însemnat 
momentul luminos al triumfului revoluţiei în care erau concentrate toate 
speranţele noastre individuale sau colective. 

În anii ce au urmat revoluţiei, oamenii au găsit în oştire sentimentul 
de siguranţă de care aveau atâta nevoie - aşa se şi explică încrederea 
populaţiei în armată exprimată în toate sondajele de opinie efectuate în 
ultimii cinsprezece ani. 

Căderea regimului comunist din România şi din celelelate state est-
europene, dărâmarea zidului Berlinului şi dezmembrarea Tratatutului de la 
Varşovia prevesteau schimbări importante în plan politic, economic şi 
militar pe arena internaţională, schimbări ce au fost înţelese la timp şi luate 
în calcul de către conducerea oştirii române. În acea perioadă, Alianţa 
Nord–Atlantică se confrunta cu supărătoarea realitate de fi rămas fără 
adversar sau fără misiunea sa principală, ceea ce a determinat-o să-şi caute 
şi redefinească o nouă strategie.  

Cu ocazia reuniunii de la Londra, din iulie 1990, alianţa a propus 
statelor est-europene stabilirea de relaţii diplomatice permenente iar în 
noiembrie 1991, la Roma, a fost constituit Consiliul de Cooperare Nord–
Atlantică ca instanţă de cooperare şi consultare cu statele din Estul Europei. 
În cadrul reuniunii la nivel înalt din 11.01.1999 de la Bruxelles, la 
propunerea S.U.A., s-a aprobat iniţiativa denumită „Parteneriatul pentru 
Pace”. România a fost prima ţară care a adoptat acest concept care a marcat 
de fapt începutul procesului dificil, anevoios şi costisitor de restructurare 
adevărată a armatei noastre. 
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Astăzi putem aprecia că Ministerul Apărării şi Statul Major General 
au făcut reforma suportabilă şi cu un minim de eroare umană. 

Parteneriatul pentru Pace dădea prilej candidaţilor să se pregătească 
pentru aderare şi să se apropie de standardele NATO dar oferea, în acelaşi 
timp, un răgaz secretarului general NATO - Solana - care era obligat să 
valseze ca un artist al compromisului între NATO şi RUSIA, fără să 
afecteze prestigiul alinaţei şi fără să umilească Moscova, care încerca să-şi 
reactiveze reflexele de mare putere. 

În cei zece ani de parteneriat, armata română a parcurs o etapă de 
restructurare importantă, care i-a permis, în momentul aderării, să aducă în 
alianţă un plus de prospeţime, de optimism, de pragmatism dar şi de 
profesionalism. Dacă analizăm, comparativ, situaţia politico–militară de 
astăzi cu cea din timpul „războiului rece” ajungem la concluzia că relaţiile 
duşmănoase, dar niciodată ridicate la rangul unei confruntări deschise între 
ţările celor două tratate (NATO şi VARŞOVIA), au fost înlocuite astăzi cu 
relaţii de colaborare, cooperare, însă permanent subminate de conflicte 
adiacente fierbinţi. În aceste condiţii, „cortina de fier” riscă să fie înlocuită 
cu un tranşeu adânc ce ar putea fisura, nemilos şi periculos, continentul 
European în două entităţi, profund decalate din punct de vedere economic. 
Această riscantă perspectivă nu trebuie ignorată şi împotriva ei trebuie să 
luptăm cu toţii. 

 

Factorii de decizie politică au obligaţia să cunoască şi să înţeleagă 
realitatea pentru a iniţia măsurile necesare protejării economiei naţionale de 
evoluţiile nefireşti care pot apărea în diferite etape şi a asigura resursele 
strategice, materiale şi financiare necesare apărării suveranităţii naţionale.  

România a fost târâtă în mileniul trei fără o strategie de securitate 
coerentă, care să poată da răspuns numeroaselor probleme de securitate cu 
care se confruntă în mod real.  

Strategia de securitate trebuie să trateze în mod unitar obiectivele 
politice, economice, financiare, militare, ştiinţifice, culturale etc - concepute 
în unitatea lor - şi modalităţile concrete de acţiune necesare obţinerii 
succeselor planificate. 

Astfel concepută, strategia de securitate orientează nu numai 
deciziile instituţiilor statului, dar şi pe cele ale tuturor organizaţiilor de stat 
sau private din România. După elaborarea strategiei de securitate naţională, 
Ministerul Apărării Naţionale prezintă strategia  militară a României şi 
„cineva” ar trebui să întocmească o strategie economică care, de fapt, 
constituie suportul financiar pentru toate activităţile din domeniul securităţii 
naţionale. 
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Un alt subiect complex, abordat cu competenţă şi rigoare de către 
autori în prezenta lucrare, se referă la industria de apărare care număra, în 
1990, peste 150.000 specialişti ce realizau circa 800 de produse, atât pentru 
nevoile interne cât şi pentru export. Deşi studiile efectuate după 1990 
indicau clar o tendinţă de scădere evidentă a  comenzilor interne şi externe, 
cei care au coordonat acest sector au ignorat realităţile şi n-au restructurat la 
timp societăţile, ceea ce a făcut ca, în scurt timp, să devină un sector greoi, 
dezarticulat şi incapabil să facă faţă concurenţei . 

S-au acumulat datorii imense a căror valoare, împreună cu 
penalităţile şi dobânzile, depăşesc nivelul capitalului social al 
întreprinderilor. Fondurile destinate cercetării de produse noi şi promovării 
acestora la export au fost reduse până aproape de desfiinţare. S-a ignorat 
faptul că industria de apărare nu putea supravieţui la nesfârşit într-un mediu 
protecţionist şi neeficient care, în cel mai bun caz, îi amână sfârşitul.  

Dacă restructurarea s-ar fi făcut la timp şi s-ar fi pus în acord nevoile 
şi cerinţele pieţii cu posibilităţile societăţilor, dacă s-ar fi eliminat 
numeroasele paralelisme existente, dacă s-ar fi dat fonduri pentru 
retehnologizare şi s-ar fi introdus în fabricaţie produse noi şi moderne, 
multe dintre societăţile care făceau parte din această industrie ar fi putut 
deveni profitabile şi chiar performante. 

Au existat şi mai există şi astăzi unele oportunităţi, pentru o parte 
dintre societăţi, de a face parteneriate cu marii producători mondiali de 
armament, fapt ce ar asigura un rol de „nişă” societăţilor noastre. Astfel de 
acţiuni permit retehnologizarea societăţilor, accesul la tehnologii de vârf şi, 
ceea ce este cel mai important, asigură piaţă de desfacere pentru produsele 
realizate. 

În proiectarea viitorului acestor societăţi trebuie pornit de la 
realitatea că gestionarea conflictelor actuale şi viitoare se va baza, în 
principal, pe combinaţia dintre potenţialul tehnologic avansat al industriei 
electronice şi aerospaţiale, pe de o parte, şi posibilităţile tot mai largi şi mai 
performante oferite de tehnologia informaţiilor, pe de altă parte . 

Aceasta va fi cheia de boltă în soluţionarea conflictelor viitoare. 
Pentru a face faţă acestor cerinţe, NATO s-a orientat spre tehnologiile 
digitale şi a trecut deja la înlocuirea sistemelor de comunicaţii strategice cu 
o reţea digitală de servicii integrate. 

Sistemele militare de comandă şi control vor fi supuse unor 
schimbări radicale şi vor include utilizarea unor componente integrate de 
asistare a deciziei, care vor ajuta planificatorii să evalueze alternativele unei 
acţiuni şi să optimizeze luarea deciziilor. Comanda şi controlul se vor 
transforma  dintr - un  mediu  de  mesaje  într-unul  interactiv,  care  permite 
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comandanţilor să pună o droaie de întrebări  de genul „ce-ar fi dacă”(...), la 
care statele majore să răspundă rapid cu datele şi evaluările necesare luării 
celor mai bune hotărâri . Fără „instrumente” de asistare a deciziei, procesul 
devine foarte lung, greu de controlat şi ineficient. 

 

Peste câteva decenii când militarii armatei noastre vor opera curent 
cu astfel de tehnici, cartea de faţă va deveni şi mai valoroasă pentru că le va 
prezenta acestora o parte din eforturile şi truda înaintaşilor lor pentru a 
reduce decalajul ce există faţă armatele moderne. Este un motiv în plus 
pentru a felicita autorii acestei lucrări pentru demersul lor curajos şi eficient. 

 
 
Gen (r) dr. Decebal  Ilina 
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I N T R O D U C E R E 
 
 Dezvoltarea conştiinţei naţionale şi europene, formarea unei culturi 
în domeniul securităţii individuale şi colective, precum şi perfecţionarea 
instituţională în mediul intern de securitate şi apărare, fac posibilă întărirea 
funcţionalităţii şi stabilităţii statului de drept, lărgirea cooperării locale şi 
regionale şi creşterea solidarităţii internaţionale. Dacă la acestea adăugăm şi 
elementele de integrare internaţională şi de globalizare, putem afirma că se 
creează suficiente garanţii ca, pe termen mediu, toţi participanţii la 
asigurarea securităţii în relaţiile internaţionale să realizeze din ce în ce mai 
multă stabilitate în lume. 

Schimbarea de ansamblu în spaţiul sud-est european trebuie să se 
manifeste ca un fenomen colectiv şi cu procese integratoare, care să 
influenţeze pozitiv universul spiritual al omenirii.  

Schimbarea structurală modifică, substanţial, organizarea socială în 
totalitatea sa sau în principalele sale componente şi, ca atare, poate fi 
descrisă ca o acţiune strategică în timp, care este durabilă şi are caracter de 
continuitate, cu transformări marcante şi de durată. 

Geografia politico-administrativă a Europei s-a modificat, în unele 
părţi, cu implicaţii majore în actualitate şi în viitor. Acest fenomen a fost 
posibil într-un context european deseori predeterminat, fiind necesare, însă, 
sporirea controlului Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în zonă, definirea 
clară a intereselor de securitate şi apărare de către Organizaţia Atlanticului 
de Nord (NATO) prin extinderea către est şi implicarea mai fermă şi 
instituţionalizată a Uniunii Europene (UE), prin măsuri şi acţiuni adecvate1.  

În luna iunie 2003, la întâlnirea de la Bruxelles a miniştrilor apărării 
din statele membre NATO şi a celor candidate, a fost emis un comunicat al 
Consiliului Atlanticului de Nord, prin care se reafirma sprijinul pentru 
transformarea NATO2.  

Summit-ul de la Istanbul din 2004 a prilejuit reluarea şi analizarea 
problemelor de la Bruxelles (2003), în contextul caracteristic al mediului 
                                                           
1 Sorin FRUNZĂVERDE, Constantin ONIŞOR, Europa de sud-est-Dimensiuni principale 
de securitate, Editura A’92, Iaşi, 2004, pag.12. 
2 Se făcea precizarea că „NATO va fi în măsură să conducă sau să sprijine operaţiuni acolo 
unde Alianţa hotărăşte, pentru a se asigura securitatea colectivă şi apărarea colectivă”, una 
dintre principalele preocupări fiind pacea şi stabilitatea în Peninsula Balcanică. 
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internaţional de securitate şi a exprimat noi opinii privind angajarea NATO 
în spiritul corelaţiei securitate-apărare şi complementarităţii cu UE3.  

Prin Directiva elaborată o dată la doi ani pentru miniştrii apărării 
naţionale, capacităţile de apărare şi planificarea apărării sunt supuse 
determinărilor politice, economice, tehnologice şi militare, interne şi 
externe, în concordanţă cu schimbările din mediile geopolitic şi 
geostrategic, cu evaluarea conducerilor militare naţionale şi ale NATO, cu 
evoluţia tehnologiilor, rolul şi responsabilităţile în cadrul Alianţei, precum şi 
cu posibilităţile economico-financiare naţionale. 

Delimitările geografice au fost făcute după diferite criterii, precum 
cele geostrategice (spaţiul ex-sovietic, spaţiul german), economice (spaţiul 
resurselor energetice şi de materii prime) sau al intereselor (spaţiul de 
interes strategic), al alianţelor/coaliţiilor (flancul de nord, de sud, de sud-
est), al evenimentelor fierbinţi în derulare (turbulenţe, zone de conflict, zone 
de control) şi al conjucturilor de securitate şi apărare (sud-estul european, 
ţările baltice, „Grupul de la Vişegrad”, statele   „Vilnius-10”). 

În prezent ne aflăm în plin proces de afirmare a unei forme de 
organizare a societăţii omeneşti: societatea informaţională sau societatea 
bazată pe cunoaştere. Părerile privind acest fenomen sunt foarte diferite şi, 
uneori, chiar divergente; întâlnim denumiri, precum: societatea post-
capitalistă, societatea post-industrială, societatea informaţională, societatea 
bazată pe cunoaştere, societatea bazată pe dezvoltarea durabilă. 

„Societatea viitoare va avea ca resursă principală a economiei 
cunoaşterea şi produsul ei, informaţia. Dar nu orice cunoaştere, ci 
cunoaşterea ştiinţifică”4. 

România trebuie să urmărească, cu consecvenţă, câteva direcţii 
strategice de acţiune în politica de securitate, vizând, în principal, 
domeniile: politic, economic, social, administrativ, educaţional, cultural, de 
cercetare, al siguranţei, ordinii publice, apărării naţionale. În mod deosebit, 
ele vor viza modernizarea societăţii, prin întărirea noilor funcţii ale statului 
de drept şi prin dezvoltarea autorităţii instituţiilor sale. 

Dimensiunea militară a securităţii naţionale presupune a stabili 
locul, rolul, ponderea, intensitatea, misiunile şi managementul structurii 
militare. Aceste determinări se pot manifesta prin realizarea temeinică şi 
raţională a suportului economic necesar dimensiunii militare de securitate. 

 

                                                                                             AUTORII 
                                                           
3 Este vorba despre preluarea Balcanilor de către UE pentru securitate regională, 
complementaritatea numai europeană a securităţii şi apărării NATO-UE ş.a. 
4 P.F.DRUCKER, Realităţile lumii de mâine, Editura TEORA, Bucureşti, 1999. 
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1. EVOLUŢII  ÎN ARMATA ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL 
SCHIMBĂRILOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 

 
 În ceea ce priveşte apărarea naţională, principalele direcţii de acţiune 
pentru România vizează restructurarea şi modernizarea armatei şi sistemului 
militar de securitate naţională (regională, zonală), creşterea gradului de 
profesionalizare a armatei şi perfecţionarea managementului resurselor 
umane, precum şi îndeplinirea tuturor obiectivelor externe angajate de statul 
nostru pentru integrare politico-militară în structurile de securitate şi apărare 
europene şi euro-atlantice, parteneriat şi interoperabilitate, alături de 
participarea la misiuni internaţionale de pace şi securitate. 

O valoare deosebită capătă, în aceste condiţii, sporirea colaborării 
militare regionale şi zonale în varii domenii (informaţii, pregătire, 
înzestrare, producţie de apărare etc), reconversia profesională a personalului 
şi întărirea controlului democratic civil parlamentar asupra instituţiei 
militare5. 

Se au în vedere şi pregătirea unor misiuni ce revin armatei în noul 
context al integrării euro-atlantice şi europene, dezvoltarea structurilor 
mixte şi de tip „joint” în vederea participării la misiuni multinaţionale. 

Ancorată în contextul geo-politic şi economic european şi mondial, 
România a înregistrat, în ultimii ani, o serie remarcabilă de succese, precum: 
integrarea în NATO, dezvoltarea relaţiilor economice cu UE, trecerea de la 
dolar la euro ca monedă de referinţă şi faptul că procesul de privatizare 
economică a dobândit un ritm mai alert, reducerea ratei şomajului (începând 
cu 2002), a inflaţiei, respectarea, într-o mare măsură, a programelor de 
reformă şi austeritate convenite cu FMI şi Banca Mondială şi sporirea 
rezervelor valutare până la nivelul dublu faţă de 1998.  

Toate acestea au determinat, pe de o parte, ridicarea „calificativului 
de ţară”, stabilit de Agenţia Moody şi a „calificativului bancar”, dat de 
Japan Credit Rating Agency, iar pe de altă parte, creşterea însemnată a PIB 
în 2003 şi, începând cu 2004, cu peste 5%6. 

                                                           
5 Gabriel OPREA, Radu TIMOFTE, Constantin ONIŞOR, România – integrare şi 
securitate, Editura BALCANII ŞI EUROPA, Bucureşti, 2005, pag.161. 
6 Sorin FRUNZĂVERDE, Constantin ONIŞOR, Europa de sud-est-Dimensiuni principale 
de securitate, Editura A’92, Iaşi, 2004, pag.72. 
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Se apreciază că în interiorul organismului militar românesc, în 
ultimul deceniu al secolului XX, s-au petrecut schimbări structurale 
importante. Sensul acestor transformări este pasibil examinării pentru 
evaluarea convenţională a bonităţii deciziilor adoptate. 

Mutaţiile au impus abordarea, într-o nouă perspectivă, a rolului 
armatei României în statul de drept, precum şi elaborarea unei concepţii 
integrate privind relaţiile dintre armată şi societate, ca parte a reformei în 
societatea românească. 

Relaţia armatei cu societatea civilă este o componentă a politicii de 
apărare şi, în consecinţă, organizarea conexiunilor civili – militari este 
fundamentală pentru politica de securitate naţională.  

 
1.1. Controlul democratic civil asupra forţelor armate 
 

Relaţia dintre factorul militar, cel politic şi cel social a ridicat, de-a 
lungul timpului, multe semne de întrebare, răspunsurile fiind dimensionate 
în funcţie de tipul de societate, condiţiile istorice şi ideologii. 

Niccolò Machiavelli, în Dell’arte della guerra, se pronunţa în 
privinţa raportului dintre factorul militar şi cel politic, afirmând că puterea 
militară trebuie subordonată puterii cetăţeneşti, care o poate utiliza numai în 
scopuri de apărare7. 

Clausewitz vedea războiul ca pe o extensie a politicii, iar forţele 
armate, ca pe un instrument al strategiei politice: „Subordonarea punctului 
de vedere politic celui militar ar fi absurdă, căci politica a generat războiul, 
ea este inteligenţa, iar războiul numai instrumentul şi nu invers. Nu rămâne, 
deci,  posibilă decât subordonarea punctului de vedere militar celui  
politic” 8. 

La fel se pronunţau şi americanii, considerând că subordonarea 
armatei faţă de autorităţile civile este un atribut al libertăţii şi, deci, al 
democraţiei9. 

În concepţia românească, „statul de drept presupune ca întreaga 
activitate a tuturor autorităţilor sale – legislativă, executivă şi 

                                                           
7 Alexandru BALACI, Niccolò Machiavelli, Editura Tineretului, Bucureşti, 1969, pag.134. 
8 Carl von CLAUSEWITZ, Despre război, Editura MILITARĂ, Bucureşti, 1982, pag.613. 
9 David F. TRASK, Controlul civil asupra forţelor armate în Statele Unite, United States 
Information Agency, 1993, pag.8. 
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judecătorească – să se desfăşoare cu respectarea Constituţiei şi a legilor 
adoptate” 10. 

Controlul democratic asupra forţelor armate, trăsătură definitorie a 
statului de drept, reprezintă ansamblul prerogativelor conferite de 
Constituţie şi legi, autorităţilor societăţii politice, democratic alese, de a 
stabili cadrul normativ privind organizarea, funcţionarea şi responsabilităţile 
forţelor armate, de a fixa limitele lor de acţiune, precum şi de a verifica 
modul în care activitatea acestora este conformă dispoziţiilor legii şi 
hotărârilor autorităţilor civile competente11. 

Machiavelli spunea că „temeliile cele mai trainice ale statelor, fie 
cele noi, cât şi cele vechi sau mixte, sunt legile bune şi armatele bune. Şi, 
deoarece nu pot fi legi bune acolo unde nu sunt armate bune, iar acolo unde 
sunt armate bune e nevoie să fie şi legi bune, voi lăsa deoparte tratarea 
chestiunii legilor şi voi vorbi despre armate” 12. 

Forţele armate au avut, dintotdeauna, o poziţie distinctă în cadrul 
societăţii datorită, în principal, faptului că sunt deţinătoare de arme şi 
concepute, clădite şi organizate omogen. Factorul militar reprezintă un 
element de stabilitate, ordine şi siguranţă dar, o eventuală lipsă de claritate a 
rolurilor şi misiunilor care-i revin, poate determina unele tendinţe negative 
la nivel macrosocial. 

Constituţia României accentuează principiul separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat. Analiza funcţiilor şi atribuţiilor cu care au fost 
împuternicite, constituţional, autorităţile ce exercită puterile în stat, conduce 
la concluzia că Armata, subsistem al puterii executive, este controlată, în 
mod direct, de către autorităţile publice, aşa cum se prezintă în figura 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Vasile GIONEA, Studii de drept constituţional şi istoria dreptului (III), Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995, pag.19. 
11 Gheorghe DIACONESCU, Floarea ŞERBAN, Nicolae PAVEL, Controlul democratic 
asupra armatei în România, Editura ENCICLOPEDICĂ, Bucureşti, 1996, pag.16. 
12 Niccolò MACHIAVELLI, Principele, Editura MINERVA, Bucureşti, 1995, pag.61. 
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Fig.1.1. Controlul autorităţilor publice asupra Armatei 
În România, s-a creat un sistem de pârghii constituţionale şi legale 

care să asigure controlul democratic civil asupra forţelor armate: 
- un număr important de specialişti civili îşi desfăşoară activitatea în 

armată ocupând funcţii cun sunt: consilieri, directori sau directori adjuncţi ai 
direcţiilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 

- ministrul apărării naţionale, secretarul de stat pentru politica de 
apărare, secretarul de stat pentru relaţia cu parlamentul şi secretarul general 
al MApN sunt personalităţi civile. 
 Se consideră că prezenţa civililor în armată este un element prin 
care se exercită controlul democratic asupra armatei. Deşi numărul total al 
civililor din armată s-a redus de la 37.966, în 1999, la 28.000 în prezent, 
ponderea acestora în structurile de conducere ale Ministerului Apărării 
Naţionale este în creştere, astfel încât aproximativ 40% din funcţii vor trebui 
să fie ocupate de persoane civile (în 1999 ponderea acestora a reprezentat 
10%). 
 Relaţiile civili-militari sunt şi cele legate de comunicare şi educaţie, 
transparenţa faţă de mass-media fiind un aspect semnificativ al controlului 
democratic civil. 
 Educaţia în probleme de apărare şi de securitate naţională se 
derulează ca intenţie la nivel de masă – în timpul efectuării stagiului militar, 
cât şi la un nivel înalt – prin pregătirea demnitarilor de stat, reprezentanţilor 
mass-media şi ai societăţii civile, alături de militari de rang înalt, în instituţii 
specializate, cum este Colegiul Naţional de Apărare din cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare. 
  

1.2. Instituţii cu atribuţii în domeniu 
 

 Controlul democratic asupra Forţelor Armate în România rezultă din 
atribuţiile legale în domeniu alocate unor instituţii, după cum urmează: 
 - Parlamentul execută, prin intermediul bugetului, controlul civil 
esenţial asupra organismului militar. Între pârghiile de acţiune parlamentară 
se înscriu: solicitarea de informări, documentare, rapoarte privind starea 
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armatei, interpelări adresate ministrului apărării naţionale, audieri în cadrul 
comisiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a responsabililor 
militari, întâlniri periodice ale acestor comisii cu şefi militari, cu agendă 
prestabilită. 

Controlul parlamentului asupra Armatei se exprimă prin funcţiile 
acestuia, aşa cum sunt stabilite prin Constituţie. În ordinea clasificării 
funcţiilor Parlamentului de către doctrina de specialitate13, prima este cea de 
legiferare. 

În ceea ce priveşte domeniul militar, Parlamentul are de îndeplinit o 
prevedere constituţională, cuprinsă în articolul 117, ale cărui prevederi 
reglementează, exclusiv, „forţele armate” (figura 1.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ion MURARU, Drept constituţional şi instituţii publice, Editura ACTAMI, Bucureşti, 
1995, vol.II, pag.110. 

FORŢELE ARMATE 

ART.117 

(1) Armata este subordonată 
exclusiv voinţei poporului pentru 

garantarea suveranităţii, 
independenţei şi unităţii statului, 

integrităţii teritoriale a ţării şi 
democraţiei constituţionale. 

(2) Structura Sistemului Naţional de 
Apărare, organizarea Armatei, 

pregătirea populaţiei, a economiei şi 
a teritoriului pentru apărare, precum 
şi statutul cadrelor militare, se 
stabilesc prin lege organică. 

(3) Prevederile alineatelor (1) şi 
(2) se aplică, în mod 

corespunzător, poliţiei şi 
serviciilor de informaţii ale 
statului, precum şi celorlalte 

componente ale Forţelor Armate. 

(4) Organizarea de 
activităţi militare 

sau paramilitare în 
afara autorităţii 

statale este interzisă. 

(5) Pe teritoriul 
României nu pot 

intra sau trece trupe 
străine decât în 

condiţiile stabilite 
de lege. 
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Fig.1.2. Prevederile art.117 din Constituţie privind Forţele Armate 
 
 - Preşedintele României este Comandantul Forţelor Armate şi 
îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
 - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi coordonează 
unitar activităţile ce privesc apărarea şi siguranţa naţională; aprobă structura 
şi planurile de reformă ale armatei şi sugerează Parlamentului participarea la 
acţiuni strategice de alianţă, coaliţie sau multinaţionale. 
 - Guvernul României este considerat principala instituţie a statului cu 
atribuţii în domeniul politicii de apărare şi politicii de securitate naţională. 
 - Curtea Constituţională verifică legalitatea şi constituţionalitatea 
legilor şi actelor normative cu aplicabilitate în domeniul apărării şi 
siguranţei naţionale. 
 - Curtea de Conturi este autoritatea publică desemnată să exercite 
controlul asupra modului în care sunt utilizate de către armată resursele 
financiare repartizate din bugetul de stat. 
 Totuşi, perfecţionarea controlului democratic civil asupra forţelor 
armate solicită, în perioada următoare, perfecţionarea cadrului legislativ, 
cooperarea cu comisiile parlamentare cu atribuţii în domeniul apărării, 
sporirea numărului de civili specializaţi în problemele apărării, pregătirea 
factorilor de decizie politică în problemele specifice forţelor armate, 
sporirea competenţei instanţelor civile în rezolvarea unor probleme în 
materie de apărare, îmbunătăţirea raporturilor cu mass-media şi 
intensificarea colaborării cu organismele neguvernamentale. 

În Legea apărării naţionale se stipulează: „Apărarea Naţională 
cuprinde ansamblul de măsuri adoptate şi desfăşurate de statul român în 
scopul de a garanta suveranitatea naţională, independenţa şi unitatea 
statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională”. 

În capitolul 2 al legii este definită structura Sistemului Naţional de 
Apărare (figura 1.3). 
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SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE 

CONDUCEREA 
SISTEMULUI 

PACE 
 

• Parlament 
• Preşedintele 
României 
• Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării 
• Guvernul 
României 
• Ministerul 
Apărării Naţionale 
• Autorităţi publice 
cu atribuţii în 
domeniul apărării 
naţionale 

FORŢELE 
DESTINATE 
APĂRĂRII 

NAŢIONALE 

RESURSELE 
APĂRĂRII 

NAŢIONALE 
 

• umane (întreaga 
populaţie aptă de 
efort pt. apăr. naţ.) 
• financiare 
• materiale 
• de altă natură 
 

INFRASTRUCTURA 
TERITORIALĂ 

ANSAMBLUL DE: 
- LUCRĂRI 
- AMENAJĂRI 
ale teritoriului, 
care pot fi folosite 
în scopul apărării 
naţionale 

RĂZBOI 
 

Se înfiinţează: 
a) Marele Cartier 
General 
b) Funcţia de 
comandant militar al 
judeţelor şi 
Municipiului 
Bucureşti 

FORŢELE ARMATE 
- Armata 
- MU şi U din subordinea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
- U ale serviciilor de informaţii 
- alte formaţiuni de apărare armată, 
organizate potrivit legii 

FORŢELE DE PROTECŢIE 
- U şi formaţiuni de protecţie civilă 
- formaţiuni sanitar-voluntare ale 
Crucii Roşii 
- alte formaţiuni ce se vor stabili prin 
lege 
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Fig.1.3. Structura Sistemului Naţional de Apărare 
1.3. Conducerea şi misiunile Armatei României 
 

1.3.1. Conducerea activităţilor destinate apărării naţionale  
 

Aceasta este de competenţa autorităţilor publice constituţionale ale 
statului român. Potrivit prevederilor Legii nr. 45/1994 privind apărarea 
naţională a României, art.7, conducerea sistemului naţional de apărare se 
realizează de către: 

- Parlament; 
- Preşedintele României; 
- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
- Guvernul României; 
- Ministerul Apărării Naţionale; 
- Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul 

apărării naţionale. 
Parlamentul României are trei mari categorii de atribuţii în domeniul 

apărării naţionale: aprobă (prin lege organică) problemele şi aspectele 
majore privind dimensiunea militară a apărării naţionale (structura 
sistemului militar, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru 
apărare, precum şi statutul militarilor de profesie), documentele oficiale ale 
Guvernului referitoare la securitatea şi apărarea naţională a României 
(strategii, Carta Albă etc) şi programele referitoare la funcţionarea modernă 
a Armatei (constituire, pregătire, modernizare etc). 

Constituţia României prevede, în art. 92, că Preşedintele României 
are prerogative în: elaborarea Strategiei de Securitate Naţională şi trimiterea 
de forţe militare în afara teritoriului. El poate declara, cu aprobarea 
prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală a forţelor 
armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune 
ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare. În caz  de 
agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri 
pentru respingerea agresiunii, pe care le aduce neîntârziat la cunoştinţa 
Parlamentului printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune el se 
convoacă, de drept, în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. 
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 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării aprobă structura şi planurile de 
reformă ale armatei şi sugerează Parlamentului participarea la acţiuni 
strategice de alianţă, coaliţie sau multinaţionale. 

Guvernul României răspunde de organizarea activităţilor şi de 
aplicarea măsurilor ce privesc apărarea naţională. În acest sens, are patru 
categorii mari de responsabilităţi: integrarea şi coordonarea acţiunilor şi 
proceselor în desfăşurare privind reformele interne şi integrarea deplină în 
NATO şi UE; gestionarea sistemului naţional de management al crizelor 
prin elaborări, măsuri şi acţiuni adecvate, folosind structurile de conducere 
şi forţele existente; elaborarea, împreună cu ministerele implicate, a Cartei 
Albe a securităţii şi apărării naţionale şi aprobă Strategia Militară a 
României, propusă de MapN;  informarea Parlamentului (preşedinţilor de 
Camere) în situaţia participării cu forţe în afara teritoriului, cu mandat, la 
misiuni internaţionale. 

Ministerul Apărării Naţionale răspunde de înfăptuirea concepţiei 
fundamentale de apărare a ţării în domeniul militar. La pace, conducerea 
este exercitată de către Statul Major General (prin Centrul Operaţional de 
Conducere Militară), Comandamentul Operaţional Întrunit (având în 
subordine Comandamentele Operaţionale ale Categoriilor de Forţe – 
Terestre, Aeriene, Navale); în situaţii de criză: conducerea este exercitată de 
Statul Major General (prin Centrul Naţional de Conducere Militară) şi de  
Comandamentele Operaţionale care pot trece şi la structuri de conducere 
strategică. 

Pentru conducerea activităţilor militare la nivel strategic se 
înfinţează, pe timp de război, Marele Cartier General, subordonat direct 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Potrivit Legii privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, acesta este autoritatea 
administraţiei centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de 
lege în domeniul apărării, pentru garantarea suveranităţii naţionale, 
independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei 
constituţionale.  

Comandamentul Operaţional Întrunit şi comandamentele tactice 
trebuie să fie în măsură să acţioneze oriunde pe teritoriul naţional, precum şi 
în spaţiul de interes strategic al României, în compunerea unor grupări de 
forţe multinaţionale.  

Conducerea procesului de organizare, înzestrare şi de pregătire a 
forţelor, a procesului de asigurare logistică şi administrativă a trupelor, 
precum şi conducerea operaţională curentă a acţiunilor militare cu caracter 
teritorial se execută de către statele majore ale categoriilor de forţe ale 
armatei, care pe timp de pace vor avea în subordine toate structurile 
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luptătoare, de sprijin de luptă şi logistice. În situaţii de criză sau în cazul 
participării la operaţiuni în afara graniţelor ţării, categoriile de forţe ale 
armatei vor pune la dispoziţia Comandamentului Operaţional Întrunit, sau 
comandamentelor operaţionale tactice, forţele necesare pentru îndeplinirea 
misiunilor stabilite de către Statul Major General. 

Comandamentele teritoriale vor avea responsabilitatea de a proteja 
teritoriul României, de a asigura pregătirea forţelor principale şi de rezervă, 
trecerea de la starea de pace la cea de război prin ridicarea graduală a 
capacităţii de luptă şi direct prin mobilizare.  

Conducerea operaţiunilor întrunite impune perfecţionarea 
capabilităţilor necesare culegerii, prelucrării şi utilizării neîntrerupte a 
informaţiilor. Realizarea conducerii forţelor impune existenţa sistemului C4I 
(comandă, computere, cooperare, control, informaţii) la toate eşaloanele. 
Sistemele C4I trebuie să asigure, în condiţiile dinamismului deosebit al 
acţiunilor militare şi al fluidităţii dispozitivelor, acoperirea cu posibilităţi de 
conducere a întregului spaţiu de responsabilitate al comandamentelor 
operaţionale, a realizării comenzii şi a controlului în timp real al forţelor şi 
al mijloacelor la dispoziţie. 

Pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, conducerea 
Ministerului Apărării Naţionale se exercită de ministrul apărării naţionale, 
care reprezintă acest minister în raporturile cu celelalte ministere şi 
organisme guvernamentale, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu 
organisme similare din alte state şi care răspunde în faţa primului ministru al 
Guvernului pentru întreaga activitate a Ministerului Apărării Naţionale. 

Ministerul Apărării Naţionale conduce, prin secretarul de stat pentru 
politica de apărare, şeful Statului Major General, secretarul de stat pentru 
înzestrarea armatei, secretarul de stat pentru relaţia cu parlamentul, 
secretarul general şi inspectorul general al Ministerului Apărării Naţionale, 
activitatea structurilor din subordinea acestora. 

Şeful Statului Major General, cea mai înaltă autoritate militară a 
armatei, este principalul consilier militar al preşedintelui ţării, Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării şi ministrului apărării naţionale şi exercită 
conducerea (comanda) militară a armatei; răspunde pentru capacitatea de 
luptă a acesteia, aflată în competenţa Statului Major General care este 
organismul militar principal al Ministerului Apărării Naţionale. În 
îndeplinirea acestor responsabilităţi, şeful Statului Major General este ajutat 
de Comitetul Şefilor de State Majore. 

Secretarii de stat, secretarul general şi inspectorul general al MApN 
răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor din subordine, 
conform atribuţiilor prevăzute de lege. 
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Pentru starea de urgenţă, în situaţia existenţei unor ameninţări la 
adresa siguranţei naţionale sau a democraţiei constituţionale, Ministerul 
Apărării Naţionale va organiza şi va conduce activităţile pentru sprijinul 
logistic al forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, atunci când 
acest sprijin este solicitat.  

În cazul iminenţei ori producerii unor dezastre, Statul Major General 
organizează şi conduce - potrivit planurilor de cooperare/intervenţii şi 
măsurilor stabilite de către Comisia Guvernamentală de Apărare Împotriva 
Dezastrelor - participarea cu forţe şi mijloace ale armatei pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor dezastrelor naturale şi ale accidentelor.  

Pentru starea de asediu, Ministerului Apărării Naţionale îi revine 
sarcina principală în coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de 
instituire a acesteia. Conducerea efectivă a acţiunilor militare se exercită de 
Statul Major General prin Centrul Naţional de Comandă Militară (Centrul 
Operaţional pentru Situaţii de Criză).  

Pe plan teritorial, la nivel de judet şi de Capitală, se infiinţează, prin 
hotărare a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, funcţia de comandant 
militar. Atribuţiile comandantului militar se stabilesc din timp de pace de 
catre Statul Major General şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării.  

Structurile, la pace şi la război, ale comandamentelor, precum şi 
procedurile de lucru pentru elaborarea concepţiilor, planurilor şi 
documentelor organizatorice de aplicare a acestora vor fi conform 
standardelor existente în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Acest proces are 
drept scop perfecţionarea conducerii militare la toate eşaloanele şi crearea 
condiţiilor de realizare a interoperabilităţii cu structurile similare ale NATO 
şi ale Uniunii Europene. 

Reforma militară, desfăşurată în condiţiile în care România este 
membră NATO, are câteva obiective strategice, cum ar fi: optimizarea 
capacităţii de apărare a ţării, cu definitivarea integrării, din punct de vedere 
al standardelor operaţionale şi cu continuarea participării, tot mai active, la 
securitatea regională şi globală, cu un efectiv naţional de maximum 90.000 
de persoane (75.000 de militari şi 15.000 de civili). 

Modernizarea sistemului militar românesc presupune un amplu 
proces de revizuire, început în anul 2003, a ceea ce va trebui să fie 
„STRUCTURA DE FORŢĂ 2007”. 

În conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Naţională a 
României şi Directiva Ministerială nr.2003 a NATO, s-a trecut de la 
apărarea individuală (prin mijloace proprii) la conceptul de apărare 
colectivă. Din 2004 s-a trecut la reanalizarea structurii de forţe armate ale 
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României, stabilindu-se, totodată, 2009 ca dată intermediară, iar 2012 ca 
dată de finalizare a „STRUCTURII DE FORŢĂ 2012”. 

Organizarea Armatei României este prezentată în figura 1.4. 
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Fig.1.4. Organizarea Armatei României 
 

Categoriile de forţe ale Armatei au în compunere structurile 
acţionale, de sprijin, logistice şi de învăţământ, precum şi principalele 
categorii de tehnică modernă. 

Structura organizatorică a Ministerului Apărării Naţionale, 
structurile organizatorice subordonate direct ministrului, precum şi numărul 
maxim de personal al ministerului se aprobă prin Hotărâre de Guvern. În 
structura organizatorică a ministerului pot funcţiona direcţii generale, 
inspectorate, direcţii, secţii, birouri, precum şi colective temporare de lucru. 

 

Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sunt 
următoarele: 

• Departamentul pentru Integrare Euro-Atlantică şi Politica de 
Apărare. 

• Departamentul pentru Relaţii cu Parlamentul, Armonizare 
Legislativă şi Relaţii Publice. 

o Direcţia Legislaţie şi Asistenţă Juridică. 
o Direcţia Relaţii Publice. 
o Tradiţii Militare şi Educaţie Civică. 

• Departamentul pentru Armamente. 
• Statul Major General. 

o Forţele Terestre. 
� Comandamentul Garnizoanei Bucureşti. 

o Forţele Aeriene. 
o Forţele Navale. 
o Direcţia Organizare, Personal şi Mobilizare. 
o Direcţia Planificare Strategică. 
o Comandamentul 2 Operaţional Întrunit. 
o Comandamentul Logistic Întrunit. 
o Arhivele Militare Române. 

• Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale. 
• Secretariatul General. 
• Direcţia Generală de Informaţii a Apărării. 
• Direcţia Management Resurse Umane. 
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• Direcţia Financiar-Contabilă. 
• Direcţia Audit-Intern. 
• Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Armatei. 

În subordinea ministrului apărării naţionale mai funcţionează: 

• consilierii ministrului; 
• consilierul diplomatic; 
• Cabinetul ministrului; 
• Corpul de control al ministrului. 

Direcţia Instanţelor Militare şi Secţia Parchetelor Militare se 
subordonează ministrului apărării naţionale numai în ceea ce priveşte 
aspectele stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, 
ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie. 

Ministerul Apărării Naţionale are în subordine statele majore ale 
categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de armă, direcţiile 
centrale, instituţiile militare de învăţământ, instituţiile de cercetare, 
formaţiuni şi alte structuri. 

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale se constituie: 
• Colegiul Ministerului Apărării Naţionale, cu rol consultativ. 
• Consiliul de Planificare a Apărării, cu rol deliberativ. 

 
1.3.2. Misiunile Armatei României 

Misiunile sunt în conformitate cu Strategia Naţională a României, 
Directiva ministerială NATO nr.2003, Metodologia - Ghid orientativ de 
lucru elaborat de Grupul de Lucru, Directiva politico-militară, Misiunile 
forţelor armate şi cerinţele specifice, Mediu de securitate-document elaborat 
de Departamentul Integrare Euro-Atlantică, alte documente redactate în 
cadrul sedinţelor grupului de lucru pentru revizuirea fundamentală a Forţei 
Obiectiv 2007. 

Misiunile Forţelor Armate, în principal, se referă la următoarele: 
 

• Forţele Armate sunt destinate şi pregătite să desfăşoare acţiuni 
militare în orice zonă şi pe orice direcţie, implicând cooperarea tuturor 
categoriilor de forţe, atât în compunerea structurilor militare naţionale, cât şi 
a celor multinaţionale. 
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• În timp de pace, forţelor armate le revine un rol decisiv în 
descurajarea potenţialilor agresori care ar atenta la interesele naţionale ale 
statului român. Acest rol de descurajare se îndeplineşte prin realizarea unei 
capacităţi de luptă adecvate şi suficiente şi prin asigurarea viabilităţii 
sistemului de trecere de la starea de pace la starea de război. 

În acest scop, se urmăreşte asigurarea dotării marilor unităţi şi 
unităţilor cu armament şi tehnică de luptă performante şi realizarea unui 
nivel de instruire corespunzător, care să permită atingerea capabilităţii şi a 
vitezei de reacţie necesare în situaţii de criză şi la război.  

Marile unităţi, unităţile şi formaţiunile din cadrul forţelor armate pot 
participa, sub egida organismelor internaţionale de securitate, în cadrul 
multinaţional, la misiuni de monitorizare a zonelor tampon, de gestionare a 
crizelor, de sprijin al păcii, umanitare şi de căutare-salvare. 

• În situaţii de criză, forţele armate au misiunea de a participa, 
împreună cu celelalte organisme stabilite prin lege, la apărarea valorilor 
democraţiei constituţionale şi la restabilirea ordinii de drept. În asemenea 
situaţii, cele trei categorii de forţe vor acţiona împreună, numai pe baza 
deciziei factorilor politici abilitaţi prin lege, respectând principiul 
subsidiarităţii pentru gestionarea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi 
stabilitatea în zonă, ordinea de drept şi democraţia constituţională. De 
asemenea, participă la acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor 
calamităţilor naturale, accidentelor şi catastrofelor pe teritoriul naţional. 

• La război, forţele armate participă la respingerea acţiunilor 
militare în forţă şi limitarea efectelor iniţiale ale agresiunii, prin 
organizarea şi desfăşurarea unei riposte adecvate împotriva acţiunilor 
agresorului. De asemenea, participă la victoria militară asupra agresorului 
care acţionează în spaţiul de interes strategic al României, prin pregătirea şi 
executarea unei riposte militare decisive în adâncimea acestui spaţiu. 
Finalitatea unei astfel de riposte este menită să păstreze neştirbite valorile 
naţionale fundamentale şi să creeze condiţiile favorabile pentru încheierea 
sau impunerea păcii, corespunzător intereselor statului român şi a condiţiilor 
stabilite de autorităţile constituţionale pentru încheierea operaţiunilor 
militare. 
 
 1.4. Reforma în cadrul Armatei României: scop, premise, 
obiective 
 

 Reforma în cadrul Armatei suscită analize şi examinări diverse. 
Strategia schimbărilor ar trebui să fie atotcuprinzătoare şi subordonată ferm 
şi direct intereselor fundamentale naţionale. 
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 În documentul intitulat Carta Albă a Guvernului în anul 1999 
guvernul României validează scopul, premisele şi obiectivele reformei care, 
sintetic, se referă la următoarele: 
 1) SCOPUL declarat al Reformei militare este constituirea unei 
armate moderne, de dimensiuni adecvate. 
 2) PREMISE luate în considerare: 

- asigurarea, în orice moment, a îndeplinirii misiunii de bază a 
forţelor armate; 

- controlul societăţii civile; 
- transparenţa proceselor de reformă; 
- pragmatismul planificării; 
- eficienţa sub incidenţa raportului preţ/beneficiu optim. 
3) OBIECTIVE identificate şi validate: 
- completarea cadrului legislativ necesar desfăşurării fluente a 

reformei militare; 
- asigurarea mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii sistemelor de 

conducere şi logistice şi creşterea capacităţii de reacţie şi ripostă; 
- operaţionalizarea integrală a Forţei de Reacţie Rapidă, ca nucleu 

al viitoarei armate moderne a României; 
- aplicarea riguroasă a criteriilor şi standardelor de performanţă în 

managementul resurselor umane; 
- modernizarea înzestrării la nivelul standardelor NATO; 
- perfecţionarea instruirii şi înzestrării subunităţilor de menţinere a 

păcii şi a celor mixte cu alte ţări; 
- dezvoltarea în cadrul sistemului militar a unor structuri 

specializate în relaţia cu societatea civilă; 
- asigurarea unui management optim al resurselor de apărare. 
Armata are ca misiune principală definită apărarea suveranităţii, a 

independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a 
democraţiei constituţionale. De asemenea, există posibilitatea implicării 
acesteia în cadrul unor misiuni în sprijinul păcii pentru asigurarea securităţii 
europene, în rezolvarea unor situaţii de criză politico-militară şi 
economico-socială, precum şi pentru eliminarea efectelor calamităţilor 
naturale şi dezastrelor.  

Aceasta are în componenţă trei categorii de forţe:  
1) Trupele de Uscat;  
2) Aviaţia şi Apărarea Antiaeriană;  
3) Marina Militară,  
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a căror structură organizatorică cuprinde statele majore ale categoriilor de 
forţe, mari unităţi şi unităţi luptătoare, unităţi şi formaţiuni de asigurare de 
luptă şi logistice, unităţi de instrucţie şi instituţii militare de învăţământ. 

Structura armatei derivă din caracterul defensiv al strategiei 
militare şi are în vedere necesităţile de apărare a ţării în condiţiile unei 
eventuale agresiuni cu utilizarea mijloacelor de luptă convenţionale. 
 
 

 
 
 
 

2. MISIUNILE, ORGANIZAREA ŞI ROLUL  
CATEGORIILOR DE FORŢE ALE ARMATEI ROMANIEI 

 
2.1. Misiunile, organizarea şi rolul FORŢELOR TERESTRE 
 
Forţele Terestre reprezintă forţa armată capabilă să realizeze 

prezenţa, extinderea continuitatea şi dominaţia în teren şi sunt destinate să 
desfăşoare acţiuni militare decisive, în cooperare cu celelalte categorii de 
forţe ale armatei. Acestea sunt dislocate pe întreg teritoriul naţional şi 
reprezintă componenta cu ponderea cea mai mare în cadrul Armatei 
României (70% din totalul forţelor). 

Scopul actiunilor FORTELOR TERESTRE ROMANE în misiuni 
de menţinere a pacii şi misiuni umanitare constă în: 

prevenirea războiului; 

 rezolvarea conflictelor; 

 promovarea păcii; 

 sprijinul populaţiei civile. 
Participarea Forţelor Terestre la operaţii în sprijinul păcii, misiuni de 

pace desfăşurate sub egida ONU şi OSCE, precum şi la iniţiativele de 
cooperare multinaţională: 

 

• Operaţii de menţinere a păcii şi misiuni umanitare între 1991-2002. 
• Zonele în care forţele terestre acţionează în prezent. 
• Participarea la Forţa de Stabilizare din Bosnia - Herţegovina. 
• Participarea la Forţa Internaţională de Menţinere a Păcii din Kosovo 

(KFOR). 
• Participarea la misiunile antiteroriste din Afganistan. 
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• Participarea în Irak. 
• Participarea la iniţiativele de cooperare multinaţională. 

 

În compunerea Statului Major al Forţelor Terestre intră următoarele 
categorii de forţe: infanteria, artileria, vânătorii de munte, tancurile, 
rachetele şi artileria antiaeriană (terestre), structurile de comunicaţii şi 
informatică, cercetarea, geniul, unităţile şi subunităţile de apărare NBC, 
paraşutiştii. 

 

Statul Major al Forţelor Terestre are în subordine mari unităţi de 
arme întrunite (corpuri de armată), eşaloane cu responsabilitate într-o zonă 
de operaţii, precum şi unităţi şi formaţiuni de asigurare de luptă şi logistice. 
Corpul de armată este eşalonul operativ care subordonează un număr 
variabil de mari unităţi de tip brigadă, regiment sau batalion, luptătoare , de 
asigurare de luptă şi logistice. Statul Major al Forţelor Terestre are, de 
asemenea, în subordine nemijlocită mari unităţi şi unităţi de arme şi 
logistice şi instituţii proprii de învăţământ. 

Statul Major al Forţelor Terestre este organizat în sistem modular 
asigurând conducerea coerentă şi eficientă şi realizarea compatibilităţii cu 
structurile similare din cadrul armatelor statelor membre N.A.T.O. 

Aşadar Statul Major al Forţelor Terestre este organul de conducere, 
subordonat Şefului Statului Major General, care răspunde de capacitatea de 
luptă a Forţelor Terestre şi concepe, planifică, organizează, conduce, 
controlează şi evaluează activităţile necesare îndeplinirii misiunilor stabilite 
acestora prin Strategia Militară a României. 

În fig.2.1. este redată structura organizatorică a Forţelor Terestre: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1. Structura organizatorică a Forţelor Terestre 
 

Trupele de paraşutişti (indiferent dacă sunt în subordinea forţelor 
terestre sau aeriene) cuceresc şi menţin unele raioane (obiective) importante 
până la sosirea trupelor proprii, interzic sau întârzie desfăşurarea unor 
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acţiuni de luptă ale inamicului, producându-i pierderi în personal şi tehnică 
militară şi distrugeri ale unor obiective importante. 
         În România, principalele categorii de tehnică din dotarea Forţelor 
Terestre sunt: 

- 1 253 tancuri; 
- 1 851 transportatoare blindate, maşini de luptă purtătoare de 

armament greu; 
- 2 241 piese de artilerie calibrul 1000 mm şi mai mare; 
- 2 200 maşini de geniu; 
- 2 000 autostaţii şi staţii radioreleu. 
Majoritatea tipurilor de tehnică aflate în înzestrarea Forţelor Terestre 

este din producţia internă, o parte sunt achiziţionate din fosta Uniune 
Sovietică sau din alte ţări ale fostului Tratat de la Varşovia, iar altele de 
provenienţă NATO. Acestea sunt: complexul de rachete antiaeriene 2K12M 
„KUB” (SA–6), sistemul antiaerian „Gepard”, instalatia de lansare a 
rachetelor antiaeriene 2P25M „KUB”, lansatorul multiplu de rachete de 
artilerie LAROM, mijlocul de luptă al grupei de infanterie - ZIMBRU, 
complexul de rachete antiaeriene CA-94, complexul de rachete antiaeriene 
CA-95, masina de luptă a infanteriei – MLI 84, complexul de rachete 
antiaeriene OSA-AKM 9K33M3 (SA-8), tancul TR – 85 M 1. 

 

Nivelele principalelor categorii de armamente sunt de asemenea în 
concordanţă cu plafoanele stabilite prin Tratatul CFE14, la care România 
este parte. Repartiţia pe ţări a acestor plafoane i-a avantajat pe unii şi 
dezavantajat pe alţii. România a fost dezavantajată pe toate planurile în 
raport cu vecinii săi, mai ales cu Bulgaria şi Ungaria15. 

„Reformele” din armatele fostelor state membre ale Tratatului de la 
Varşovia, derulate sub auspiciile Parteneriatului pentru Pace, ca precondiţie 
la admiterea în NATO, au condus la distrugerea şi degradarea acestora16. 

Dupa semnarea Parteneriatului pentru Pace (PfP) cu NATO 
(26.01.1994) şi a Parteneriatului Strategic cu S.U.A.(11.07.1997), în Forţele 
Terestre a început o nouă etapă a procesului de conceptualizare şi realizare 
graduală a restructurării. Aceasta a câştigat în coerentă şi dinamism o dată 
cu adoptarea ciclurilor anuale ale Planului de Acţiune pentru Aderare-MAP 
(01.09.1999). 

Scopul modernizării îl reprezintă crearea de structuri de comandă, de 
luptă, de sprijin de luptă şi logistice, eficiente din punct de vedere 
                                                           
14 Tratat privind Armele Convenţionale în Europa. 
15 Florian GÂRZ, Apocalipsa şi România, Editura OBIECTIV Craiova, 2004, pag.74 
16 x x x „NATO Review Autumn 2001”, pag.30-33. 
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organizatoric, mobile şi flexibile, cu o mare capacitate de dislocare, 
protecţie şi susţinere, apte să îndeplinească misiuni de orice fel, precum şi 
înzestrarea acestora cu echipamente şi sisteme de arme adecvate. 

Etapele de modernizare a Forţelor Terestre sunt prezentate în    
figura 2.2. 

 

Modernizarea 
Forţelor 
Terestre 

desfăşurată în 
etape 

succesive 

 
 

Fig.2.2. Etapele de modernizare a Forţelor Terestre 
 

Obiectivul fundamental al procesului de elaborare a actelor 
normative în Forţele Terestre îl constituie realizarea acestora într-un cadru 
armonizat, corelate cu ansamblul reglementarilor în vigoare la nivel 
naţional, cu tratatele internaţionale la care Romania este parte şi cu actele 
normative similare ale armatelor statelor membre NATO. 
 Astfel, în prezent, doctrina şi manualele existente în serviciul 
Fortelor Terestre promovează concepte derivate din cultura militară a 
statelor membre NATO, concepte rezultate din cele mai recente evoluţii ale 
fenomenului militar. 

Concepţia creării unor forţe reduse numeric, dar apte de o reacţie 
promptă, adecvată la un atac prin surprindere, constituie baza teoretică a 
remodelarii Forţelor Terestre. Aceasta este extinsă azi la integrarea Forţelor 
Terestre în apărarea colectivă. 
 
 

2.2. Misiunile, organizarea şi rolul FORŢELOR AERIENE                  
(Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene) 

 

Misiunile Forţelor Aeriene Române pe timp de pace sunt definite 
pentru a se realiza menţinerea integrităţii spaţiului aerian naţional şi 
protejarea unor obiective vitale împotriva atacurilor aeriene şi sunt obţinute 
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prin funcţiile de supraveghere aeriană şi de poliţie aeriană, pentru 
menţinerea securităţii spaţiului aerian naţional.  

În situaţii de criză şi de război, Forţele Aeriene Române îşi 
amplifică acţiunile pentru apărarea populaţiei, obiectivelor vitale şi a 
trupelor împotriva atacurilor aeriene, provocând pierderi maxime forţelor 
aeriene inamice şi participând la crearea unei situaţii aeriene favorabile. 

Subsistemul de forţe cuprinde ansamblul structurilor specializate 
pentru misiunile de apărare aeriană ale Forţelor Aeriene, Forţelor Terestre şi 
Forţelor Navale, destinat pentru localizarea, urmărirea şi identificarea 
mijloacelor aeriene, precum şi pentru interceptarea şi combaterea mijloacele 
aeriene ostile. 

Aviaţia militară duce lupta împotriva mijloacele aeriene ale 
inamicului, loveşte în/din aer obiective şi grupări de forţe ale acestuia, 
execută cercetarea din aer, transportul şi paraşutarea (desantarea) de trupe şi 
materiale. 

Artileria şi rachetele antiaeriene duc lupta împotriva mijloacelor 
aeriene ale agresorului, participă la nimicirea desantului aerian, trupelor 
aeromobile şi de cercetare-diversiune ale acestuia. 

Radiolocaţia supraveghează spaţiul aerian de interes şi înştinţează 
despre situaţia aeriană celelalte forţe participante la acţiunile de luptă. 

Statul Major al Forţelor Aeriene are în subordine Comandamentul 
Operaţional Aerian Principal (COAP), un regiment de geniu de aviaţie, un 
batalion de comunicaţii aero şi informatică, forţe operaţionale, unităţi de 
sprijin (unităţi şi formaţiuni de asigurare de luptă şi logistice), instituţii 
proprii de învăţământ (Academia Forţelor Aeriene, Şcoala de Aplicaţii, 
Şcoala de Maiştri Militari), poligoane, depozite, Muzeul Aviaţiei. 

Forţele operaţionale au în compunere trei baze aeriene, unităţi de 
rachete (o brigadă de rachete sol-aer, un regiment de rachete sol-aer, 
regimente/brigăzi de artilerie antiaeriană), unităţi de război electronic. 

Baza de Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe 
Bănciulescu” a luat fiinţă în anul 1995 şi a primit această denumire în 1996. 
În afară de tipurile de aeronave AN-24, AN-26, AN-30, IAR 330 PUMA 
SOCAT, IAR 330L, începând cu 1996, aviaţia militară de transport a făcut 
un pas spre realizarea interoperabilităţii cu forţele NATO, prin înzestarea ei, 
în premieră naţională, cu 2 (şi ulterior alte 2) avioane C-130 Hercules, care 
au dublat capacitatea de transport şi raza de acţiune. Unitatea dispune de 
asemenea de capacitate de evacuare aeromedicală (MEDEVAC).  

Misiunea actuală a unităţii constă în executarea transportului aerian 
de personal, tehnică şi materiale şi sprijin în folosul Forţelor Aeriene şi al 
celorlalte elemente din Sistemul Naţional de Apărare, atât în spaţiul aerian 
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naţional cât şi în zone de criză sau conflict, în cadrul unor misiuni sub 
mandat ONU, OSCE sau NATO. 

În figura 2.3 este prezentată structura Forţelor Aeriene Române. 
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Fig.2.3. Structura organizatorică a Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene 

În octombrie 1996 s-a desfăşurat în Baza de Transport Aerian, 
primul exerciţiu aerian „COOPERATIVE KEY ’96”, organizat de 
Comandamentul Sud-European al Forţelor Aeriene Aliate 
COMAIRSOUTH. Exerciţiul a încheiat în premieră un ciclu de trei exerciţii, 
desfăşurat în toate cele trei medii (terestru - „COOPERATIVE 
DETERMINATION ’96”; maritim -„COOPERATIVE PARTNER ’96”) 
într-un singur an calendaristic. 

Academia Forţelor Aeriene are ca misiune formarea ofiţerilor în 
specialităţile aviaţie – piloţi, nenaviganţi, meteorologi, artilerie şi rachete 
sol-aer şi radiolocaţie, funcţie de solicitările Forţelor Aeriene Române. 

Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene reuneşte cele trei 
categorii de arme specifice Forţelor Aeriene: aviaţie, artilerie antiaeriană şi 
rachete sol-aer şi radiolocaţie. 

Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri formează maiştri militari şi 
subofiţeri pe filiera directă şi indirectă ca specialişti, experţi în exploatarea, 
intreţinerea şi repararea tehnicii şi armamentului, ca lideri ai structurilor de 
la baza ierarhiei militare şi ca luptători. 

Tabăra de instrucţie şi poligonul de trageri sol-aer "Gl. Bg. Ion 
Bungescu"- Capu Midia (TIPTSA) este structura Forţelor Aeriene 
specializată în asigurarea facilităţilor necesare antrenării, executării şi 
evaluării tragerilor. TIPTSA are ca misiuni: 

 

• Asigurarea de servicii integrate, specifice de poligon, pentru antrenarea, 
executarea şi evaluarea tragerilor de instrucţie, testare şi omologare, de 
tipul: sol-aer, aer-aer, sol-sol, sol-navă şi navă-navă; 

• Asigurarea suportului logistic pentru activităţile de trageri desfăşurate în 
poligon. 

Îndeplinirea misiunilor specifice Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene se 
realizează prin acţiuni militare, unitare şi coordonate, ale marilor unităţi şi 
unităţilor de aviaţie, artilerie şi rachete antiaeriene, radiolocaţie, sprijin şi 
asigurare, precum şi ale formaţiunilor  logistice. 

              LEGENDĂ: Legături operaţionale:                 (comandă)   Legături 
                                                                                           (raport)      administrative: 
                      



 39

În concluzie, Statul Major al Forţelor Aeriene este organul de 
conducere, subordonat Şefului Statului Major General, cu atribuţii de 
concepţie, planificare, organizare şi comandă a marilor unităţi şi unităţilor 
din subordine. Statul Major al Forţelor Aeriene este organizat în sistem 
modular, pe funcţiuni, urmărindu-se eficientizarea actului conducerii şi 
realizării compatibilităţii cu structurile similare din cadrul armatelor statelor 
membre NATO. 

 

Principalele categorii de tehnică din dotarea Aviaţiei şi Apărării 
Antiaeriene: 

- avioane de vânătoare şi vânătoare-bombardament (MIG 21 
Lancer); 

- avioane de transport (AN 2, AN 24, AN 26, C 130); 
- avioane de cercetare (AN 30); 
- avioane de şcoală şi antrenament (IAK 52, IAR 99, L 29,    L 

39); 
- elicoptere (IAR 316, IAR 330 Puma, IAR 330 SOCAT); 
- complexe de rachete antiaeriene cu bătaie medie (VOLHOV, 

HAWK XXI); 
- tunuri AA de diferite calibre (S 60); 
- staţii de radiolocaţie de diferite game (FPS 117, Gap Filler, PRV 

13, P 18, P 37). 
Nivelurile principalelor categori de armamente sunt de asemenea în 

concordanţă cu plafoanele stabilite prin Tratatul CFE, la care România este 
parte. 

 
2.3.  Misiunile, organizarea şi rolul FORŢELOR NAVALE 

(Marinei Militare). 
 

Forţele Navale reprezintă categoria de forţe destinată să apere 
interesele strategice şi drepturile României pe mare şi fluviu, precum şi în 
spaţiul aero-terestru aferent acestora. 

Principalele misiuni sunt: 
• Sprijinul autorităţilor naţionale în combaterea activităţilor ilegale 

la mare şi fluviu; 
• Supravegherea navală şi averitizarea timpurie la litoral, mare şi 

fluviu; 
• Participarea la evacuarea cetăţenilor români din străinatate 

(operaţii de evacuare noncombatanţi); 
• Apărarea comunicaţiilor maritime şi fluviale; 
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• Participarea la respingerea agresiunii dinspre mare şi fluviu; 
• Cercetarea hidrografică, amenajarea de navigaţie, editarea de hărţi 

marine şi rutiere fluviale şi asigurarea serviciului 
hidrometeorologic; 

• Participarea la operaţii de apărare colectivă, de răspuns la crize, 
de sprijin al păcii, de asistenţa umanitară, conduse de NATO, UE, 
OSCE şi ONU; 

• Participarea la iniţiativele regionale de cooperare în domeniul 
apărării şi implementarea măsurilor de creştere a încrederii şi 
stabilităţii în regiunea Mării Negre; 

• Participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 
naturale, evacuarea şi protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale; 

• Sprijinul acţiunilor de căutare şi salvare organizate de autorităţile 
naţionale maritime. 

Marina Militară este principala forţă care desfăşoară acţiuni 
militare, independent sau în cooperare cu alte elemente ale sistemului de 
apărare, într-o zonă distinctă care cuprinde teritoriul Dobrogei, fluviul 
Dunărea şi marea teritorială, marea liberă, precum şi spaţiul aerian adiacent. 
Importanţa acestei zone constă în faptul că asigură, pe mare şi fluviu, 
conectarea României cu ţările lumii. În zonă există obiective vitale pentru 
economia românească (platforme de foraj şi extracţie din Marea Neagră, 
centrala atomo-electrică Cernavodă, podurile maritime şi fluviale etc.). 

În timp de pace, rolul Marinei Militare constă în prevenirea şi 
contracararea încercărilor de limitare a libertăţii de navigaţie şi a activităţii 
în zona economică exclusivă a României, precum şi în apărarea grupului de 
platforme maritime de foraj. Îi revin, de asemenea, misiuni privind 
observarea, supravegherea situaţiei navale şi controlul maritim şi fluvial 
pentru prevenirea contrabandei şi transporturilor ilicite de armament, 
droguri şi alte materiale periculoase. Unităţile, subunităţile şi formaţiunile 
din cadrul Marinei Militare, conform concepţiei guvernamentale a etapei, 
pot participa, sub egida organismelor internaţionale de securitate, la misiuni 
de impunere sau menţinere a păcii, umanitare şi de căutare-salvare. 

La război, modul specific de folosire a forţelor Marinei Militare este 
determinat de faptul că teritoriul situat în Dobrogea, Delta Dunării, Marea 
teritorială şi zona economică exclusivă din Marea Neagră prezintă o 
importanţă majoră pentru existenţa Statului Român. În acest context, marile 
unităţi şi unităţile Marinei Militare pot desfăşura, independent sau în 
cooperare cu celelalte categorii de forţe ale armatei, acţiuni de luptă pentru 
menţinerea sub control a situaţiilor ce apar. 
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Acţiunile pot viza, cu prioritate, interzicerea debarcării desantului 
maritim pe Litoralul Mării Negre şi a forţării fluviului Dunărea, apărarea 
comunicaţiilor maritime şi fluviale, precum şi a obiectivelor de importanţă 
strategică din zona de responsabilitate. 

În structura organizatorică a Marinei Militare (Forţelor Navale) 
(fig.2.4) se distinge existenţa statului major al acesteia, condus de un şef al 
Statului Major al Marinei Militare (Forţelor Navale) subordonat şefului 
Statului Major General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.4. Structura organizatorică a Marinei Militare. 
 
Statul Major al Forţelor Navale este organizat în sistem modular, pe 

funcţiuni, conform exigenţelor moderne ale actului de conducere şi realizării 
interoperabilităţii cu NATO. 

 

Forţele Navale Române sunt constituite din: 
• Statul Major al Forţelor Navale. 
• Comandamentul Operaţional Naval. 
• Componenta maritimă: 

o Fregata „Mărăşeşti”. 
o fregate tip 22. 
o un divizion de rachete navale. 
o un divizion de corvete. 
o un divizion de nave minare-deminare. 
o un batalion de infanterie marină. 
o un batalion de transmisiuni. 

• Componenta fluvială: 
o un divizion de nave purtătoare de artilerie. 
o un divizion de vedete fluviale. 
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• Unităţi subordonate: 
• Centrul de Scafandri. 
• Direcţia Hidrografică Maritimă. 
• Centrul Radioelectronic şi de observare „Callatis”. 
• Baza Navală. 
• Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 
• Nava Şcoală „Mircea”. 
• Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral I. 

Murgescu”. 
• Centrul de Informatică, Simulare şi Evaluare. 
• Batalionul de Stat Major şi Deservire. 
• Subunităţi de asigurare. 
• Muzeul Marinei. 

 

În compunera Marinei Militare intră Flota Maritimă cu 4 brigăzi de 
nave, Flotila de Dunăre cu două brigăzi de nave şi un corpul de armată cu 2 
brigăzi mecanizate, o brigadă de infanterie şi o brigadă de artilerie. Statul 
Major al Forţelor Navale are în subordine nemijlocită unităţi şi formaţiuni 
de asigurare de luptă şi logistice, precum şi unităţi proprii de învăţământ. 

Principalele tipuri de tehnică din înzestrarea Marinei Militare, la 
nivelul anului 1999: 

- nave purtătoare de rachete navă-navă; 
- o navă purtătoare de rachete navă-navă şi torpile; 
- vedete purtătoare de torpile; 
- nave purtătoare de mine; 
- nave dragoare; 
- nave antisubmarin; 
- un submarin; 
- monitoare fluviale; 
- vedete blindate fluviale; 
- vedete dragoare fluviale; 
- nave pentru scafandri de mare adâncime; 
- vedete pentru scafandri de luptă; 
- nave logistice; 
- tancuri; 
- transportoare blindate; 
- piese de artilerie calibru 100 mm şi mai mare. 
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2.4. Elemente de caracterizare a FORŢEI DE REACŢIE 
RAPIDĂ (F.R.R). 
 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit prin hotărâre ca, 
începând cu 1 martie 1997, să înceapă constituirea, etapizată, în cadrul 
Armatei României, a Forţei de Reacţie Rapidă. Acest modul operativ, 
împreună cu Forţele de Angajare Zonală Imediată, constituie Forţele de 
Reacţie în Situaţii de Criză.  

Primele mari unităţi din cadrul F.R.R, supuse organizării pentru 
aducere la capacitate operaţională, sunt reprezentate de o brigadă 
mecanizată, o escadrilă de aviaţie, două fregate, un batalion de infanterie 
marină şi unul de transmisiuni. 

Acestora li se adaugă un batalion de geniu care a fost trimis să 
activeze, deja, în cadrul forţelor de menţinere a păcii în Bosnia- 
Herţegovina; se desfăşoară activităţi privind operaţionalizarea altor mari 
unităţi (3 brigăzi mecanizate şi câte una de tancuri, vânători de munte şi 
paraşutişti/aeromobil) prin creşterea gradului de asigurare cu efective, 
tehnică de luptă şi fonduri.  

Conducerea F.R.R. se exercită de către Statul Major General, prin 
“Centrul Operaţional pentru Situaţii de Criză” (COSIC) şi structurile 
adecvate create la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei. 

Importanţa, cu totul specială, a F.R.R. este conferită de faptul că 
ansamblul ei constituie nucleul viitoarei „structuri de forţă” a ţării. Reforma 
militară urmează a se dezvolta prin difuziunea către ansamblul armatei a 
experienţei (structuri, instrucţie, personal, interoperabilitate cu NATO etc.) 
dobândite în cadrul F.R.R. 

 
2.5. Infrastructura strategică şi cea militară specifică. 
Infrastructura eventualului efort de apărare naţională rezultă din 

ansamblul lucrărilor şi amenajărilor teritoriului care pot fi folosite în scopul 
apărării naţionale. Ea se realizează din timp de pace, prin pregătirea 
teritoriului pentru apărare, ce reprezintă totalitatea măsurilor luate pentru 
realizarea unor lucrări importante de amenajare a teritoriului, care să 
satisfacă nevoile operative ale forţelor de apărare şi, în principal, cuprinde: 

- construirea şi amenajarea adăposturilor pentru protecţia 
populaţiei; 

- amenajări portuare, de aeroporturi şi aerodromuri; 
- dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de depozitare; 
- realizarea şi modernizarea căilor de transport feroviare şi 

rutiere; 
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- modernizarea comunicaţiilor şi tehnologiilor de transmitere a 
informaţiilor. 

Responsabilitatea privind realizarea, exploatarea şi întreţinerea 
obiectivelor care pot fi folosite în scopul apărării naţionale revine 
ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice. Fondurile necesare se 
alocă de la bugetul de stat. Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale solicită, anual, aceste fonduri Ministerului Finanţelor, cu avizul 
Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. 

În administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt peste 1300 
incinte, cu o suprafaţă construită de peste 50.000 pavilioane cu diferite 
destinaţii, piste de aviaţie, drumuri, platforme etc. 

Spaţiile construite pot asigura cazarea unui număr de circa 3 ori mai 
mare decât nevoile reale ale unităţilor, hrănirea a circa 220.000 militari în 
termen şi a peste 40.000 militari de profesie, precum şi depozitarea tehnicii 
şi materialelor din dotare, în condiţii corespunzătoare. 

În acest context, sunt prevăzute a se realiza elementele de 
infrastructură necesare operaţionalizării staţiilor de radiolocaţie FPS-117 şi a 
Centrului Operaţional de Suveranitate Aeriană (ASOC). Acestea vor 
contribui la integrarea României în sistemul euro-atlantic de management al 
spaţiului aerian.  

Dezvoltarea infrastructurii necesare componentei fixe a sistemului de 
transmisiuni al armatei – STAR, RTP (reţeaua de transmisiuni permanentă), 
prin construirea şi montarea în perioada 1999-2010, de piloni în centrele de 
transmisiuni şi amenajarea spaţiilor necesare instalării echipamentelor 
terminale, de comandă şi control, sunt acţiuni similare ca importanţă şi 
intensitate.  

Urmează a se realiza, de asemenea, racordurile şi liniile de 
telecomunicaţii necesare funcţionării la capacitate a celor două sisteme: cel 
de management al spaţiului aerian şi cel de comunicaţii. 
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Continuă eforturile de operaţionalizare a marilor unităţi şi unităţi din 
cadrul Forţei de Reacţie Rapidă, precum şi a celor nominalizate pentru 
misiuni în cadrul Parteneriatului pentru Pace. O parte importantă a 
fondurilor alocate dezvoltării şi întreţinerii infrastructurii este utilizată 
pentru reabilitarea spaţiilor de cazare şi hrănire, a utilităţilor tehnice şi a 
spaţiilor administrative şi de depozitare a marilor unităţi şi unităţilor 
nominalizate în Forţa de Reacţie Rapidă, precum şi pentru modernizarea şi 
întreţinerea pistelor de decolare – aterizare ale unor aerodromuri din cadrul 
bazelor Aviaţiei Militare. 
 

2.6. Concepţii privind modernizarea Armatei României. 
   Apărarea Naţională este rezultatul unei interacţiuni complexe dintre 
componentele determinante ale politicii, resurselor financiare şi capacităţii 
militare (fig.2.4).  
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La nivel strategic, combaterea riscurilor majore la adresa securităţii 
naţionale au vizat, în primul rând, întărirea capacităţii de apărare a ţării şi 
integrarea României în NATO. 
          Structurile specializate ale armatei, în colaborare cu alte organisme, 
asigură cercetarea permanentă a fenomenelor care constituie riscuri la 
adresa securităţii naţionale. Existenţa unor mari unităţi şi unităţi gata de 
luptă permanent, pentru a acţiona în situaţii de criză, în măsură să intervină, 
în orice moment şi să anihileze, chiar din faza incipientă, acţiunile care pun 
în pericol securitatea naţională şi a oferi posibilitatea ca, în timp operativ, 
armata să poată acţiona, cu forţele principale şi cele care se înfiinţează la 
mobilizare, în sprijinul marilor unităţi şi unităţilor destinate să acţioneze în 
situaţii de criză pentru înfrângerea forţelor agresoare, sunt condiţii esenţiale 
ale proiectării noilor structuri organizatorice. 

Prevenirea şi combaterea, din punct de vedere militar, a riscurilor şi 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale presupun asigurarea cadrului 
legislativ adecvat şi, deopotrivă, o concepţie clară în domeniu. Asigurarea 
capacităţii operaţionale a Armatei pentru prevenirea şi descurajarea oricărei 
agresiuni sau pentru înfrângerea militară a forţelor agresoare, iar în calitate 
de membru cu drepturi depline al NATO şi al UE, pentru participarea la 
misiuni de apărare colectivă, presupune modernizarea structurii 
organizatorice, asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea pregătirii 
pentru luptă, modernizarea înzestrării, optimizarea sistemului de trecere de 
la starea de pace la cea de război şi perfecţionarea conducerii. 

Perfecţionarea conducerii se poate realiza prin modernizarea 
structurilor organizatorice, optimizarea numărului de eşaloane intermediare, 
realizarea structurilor modulare la toate eşaloanele de comandă, precum şi a 
sistemului CI (C4I2). 

În vederea proiectării unei noi capacităţi militare şi a unei structuri 
adecvate, în conformitate cu cerinţele Strategiei de Securitate Naţională, a 
fost elaborată Concepţia de restructurare şi modernizare a Forţelor Armate 
ale României (FARO 2005/2010) şi Planul cadru de acţiune pentru 
implementarea acestuia, începând cu anul 2000. 

Aceste documente au avut la bază eficientizarea procesului de luare 
a deciziilor pntru crearea unei structuri de forţe performante şi cât mai puţin 
costisitoare, conform opţiunilor politice, constrângerilor financiare şi 
cerinţelor operaţionale. 

Conform precizărilor conţinute în Carta Albă a Guvernului: Armata 
României – 2010, pentru realizarea Planului cadru de acţiune s-a pornit de la 
analiza şi definirea cerinţelor de apărare prin: 

- precizarea ipotezelor de planificare; 
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- identificarea misiunilor; 
- repartizarea efectivelor pe misiuni; 
- determinarea riscurilor şi a stărilor de pregătire „gata de luptă”; 
- precizarea opţiunilor pentru structurile de forţe. 
Planul cadru de acţiune cuprinde două componente majore: 

- restructurarea forţelor; 
- modernizarea înzestrării forţelor. 

Există trei opţiuni posibile de acţiune: 
● restructurare şi modernizare în acelaşi timp; 
● restructurare şi apoi modernizare; 
● modernizare şi apoi restructurare. 

Implicaţiile majore care s-au avut în vedere la alegerea uneia din 
cele trei opţiuni menţionate sunt următoarele: 

    ● Restructurarea şi modernizarea înzestrării în acelaşi timp: 
                        - acţiunea este costisitoare; 
                        - structura de forţe ce se poate realiza este redusă şi nu   

                                 îndeplineşte cerinţele apărării naţionale; 
    ● Restructurarea şi modernizarea înzestrării: 

- cea mai puţin costisitoare opţiune pe termen lung; 
- oferă echilibrul optim pentru o structură de forţe 
   modernă, care poate fi susţinută financiar. 

    ● Modernizarea, înzestrarea cu echipamente noi şi restructurarea: 
                  - cea mai costisitoare opţiune; 

      - susţinerea programului de înzestrare impune renunţarea 
         la operaţionalizarea structurilor. 

În condiţiile constrângerilor bugetare, s-a optat pentru cea de-a doua 
alternativă. Potrivit ciclului de planificare multianuală, procesul de 
restructurare s-a prevăzut a se derula în două faze. 

Prima fază (2000-2003), a vizat restructurarea şi operaţionalizarea 
structurii de forţe la nivelul cerinţelor minime, impuse de necesitatea 
asigurării unei capacităţi defensive credibile şi a nivelului de 
interoperabilitate planificat şi asumat de România prin Procesul de 
Planificare şi Analiză al Parteneriatului (PARP). 

Faza a doua (2004-2007) presupune modernizarea înzestrării forţelor 
armate, continuarea realizării capacităţii operaţionale a structurii realizate, la 
nivelul planificat, precum şi finalizarea unor programe majore de înzestrare. 

Dacă pe timpul derulării programului de restructurare se modifică 
profilul de buget, interesele politice sau ameninţările la adresa securităţii 
naţionale, există posibilitatea efectuării de ajustări sau modificări ale 
structurii de forţe (inclusiv nivelul de pregătire a acestora). 
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Planul cadru de acţiune a fost elaborat în condiţiile definirii unui 
model evolutiv predictibil al mediului de securitate. Se apreciază că, în 
prezent şi în viitorul previzibil, nu sunt identificabile ameninţări majore la 
adresa României, ceea ce face posibilă amorsarea formării noii structuri de 
forţe în condiţiile unor deficite în alocaţiile bugetare pentru apărare. 

Modalitatea de asigurare a securităţii militare, potrivit Cartei Albe a 
Guvernului, în contextul actualizat, se prezinta astfel: 

 

Obiectivele restructurării şi orizontul de timp: 
 

a) Obiectivele pe termen scurt (1999-2000):  
• crearea cadrului organizatoric pentru restructurarea armatei pe 

termen mediu, până în anul 2005 şi pe termen lung, până în 
2010; 

• operaţionalizarea conducerii la nivel strategic şi tactic; 
• crearea unor componente ale armatei pentru riposta rapidă şi 

imediată; 
• realizarea structurilor cheie ale forţelor de supraveghere şi 

avertizare timpurie, ale forţelor de acţiune în situaţii de criză şi 
forţelor principale; 

• modernizarea cadrului organizatoric pentru constituirea şi 
pregătirea forţelor de rezervă; 

• menţinerea capacităţii de acţiune în cadrul unor operaţii în 
sprijinul păcii, cu forţe de până la 500 de militari; 

• realizarea obiectivelor de interoperabilitate; 
• operaţionalizarea batalionului mixt româno-ungar; 
• continuarea derulării unora dintre programele de înzestrare aflate 

în execuţie. 
 

b) Obiectivele pe termen mediu (2001-2005): 
• operaţionalizarea şi consolidarea structurilor realizate, potrivit 

noii concepţii; 
• realizarea obiectivelor de interoperabilitate şi a obiectivelor de 

parteneriat, asumate pentru forţele desemnate; 
• finalizarea procesului de integrare politică şi militară la 

standardul minimal; 
• definitivarea completă a structurii funcţionale şi operaţionale a 

forţelor, în structura operaţională intrând forţele operaţionale şi 
cele teritoriale, iar în cea acţională forţele de supraveghere şi 
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avertizare timpurie, forţele de acţiune în situaţii de criză, forţele 
principale şi forţele de rezervă; 

• realizarea, la nivelul angajamentelor asumate în cadrul NATO, a 
capacităţii de reacţie (brigăzi luptătoare cu sprijinul de luptă şi 
logistic aferent, escadrile de luptă, o escadrilă de transport,  nave 
de luptă tip fregate multi-rol) şi a capacităţii de proiectare a 
forţelor (5.000 militari desfăşuraţi simultan); 

• finalizarea proiectului general de management modern al 
resurselor de personal; 

• finalizarea sistemului informaţional, configurat conform noii 
structuri; 

• realizarea principalelor elemente ale sistemului de instruire prin 
simulare; 

• încadrarea completă cu personal a comandamentelor integrate; 
• finalizarea proiectelor regionale de cooperare militară 

(SEEBRIG, CENCOOP, România-Ungaria-Slovenia, România-
Ucraina-Moldova); 

• finalizarea unora dintre programele de înzestrare şi modernizare 
aflate în execuţie; 

• reabilitarea principalelor elemente de infrastructură (instrucţie, 
cazare, hrănire, echipare, asigurare medicală, depozitare, 
aeroporturi şi porturi). 
 

În acelaşi context sunt revăzute, adaptate şi orientate distinct 
misiunile, rolul şi structura forţelor armate. 

 

a. Misiunile de bază ale armatei pentru starea de pace au în vedere, 
în principal, pregătirea pentru respingerea unei agresiuni executate prin 
surprindere, adaptarea organizatorică în vederea integrării în structurile de 
securitate europene şi euro-atlantice, participarea la operaţiuni militare 
multinaţionale, altele decât războiul, precum şi cooperarea militară 
internaţională. 

 

b. Pentru situaţii de criză, misiunile armatei sunt cele stabilite prin 
legi de către autorităţile constituţionale şi prevăzute în ipotezele privind 
prevenirea crizelor. În astfel de împrejurări, forţele militare pot participa, 
conform reglementărilor legale, în cooperare cu alte instituţii ale statului de 
drept, la prevenirea declanşării unor acţiuni destabilizatoare, neutralizarea 
elementelor terorist-diversioniste şi a altor formaţiuni ilegal înarmate, 
zădărnicirea încercărilor de blocare a unor căi de comunicaţii spre anumite 
obiective, stoparea traficului cu armament şi muniţii, deblocarea unor 
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obiective politico-administrative sau economico-sociale, controlate ilegal de 
forţe ostile, realizarea siguranţei strategice la frontieră şi la obiective de 
importanţă vitală. 

 

c. Misiunile armatei la război se stabilesc printr-o evaluare realistă a 
caracteristicilor câmpului de luptă şi ale războiului modern şi în 
conformitate cu situaţia prevăzută pentru încheierea operaţiilor de către 
autorităţile constituţionale cu responsabilităţi de conducere în domeniul 
securităţii naţionale. 
 Armata trebuie să fie în măsură să blocheze şi să respingă grupările 
de forţe ale agresorului, pătrunse sau care acţionează în spaţiul românesc. Se 
pot desfăşura acţiuni în toate cele trei medii (terestru, maritim şi aerian) şi se 
vor lovi cu prioritate obiectivele vitale ale agresorului din spaţiul de interes 
strategic al României. 
  

 La baza procesului de structurare şi modernizare a armatei stau, 
conform strategiei în domeniu, următoarele principii: 

• concordanţa între structura forţelor şi gama de misiuni pe 
care acestea trebuie să le îndeplinească; 

• respectarea condiţiilor acceptate de România prin 
tratatele privind limitarea armamentelor şi forţelor 
convenţionale; 

• asigurarea condiţiilor necesare pentru diferite eşaloane de 
a desfăşura acţiuni, independent sau în compunerea 
forţelor multinaţionale, pe teritoriul naţional sau în afara 
acestuia; 

• realizarea unor structuri luptătoare, de asigurare de luptă 
şi logistice, de tip modular, flexibile şi manevriere, cu 
capacitate mare de reacţie; 

• interoperabilitatea cu structurile similare din armatele 
ţărilor membre NATO şi UE; 

• asigurarea stării de operativitate a unităţilor existente la 
pace şi a resurselor necesare în starea de război. 

 Din punct de vedere operaţional, caracteristica principală a 
structurării armatei constă în diferenţierea acesteia, corespunzător capacităţii 
de luptă a unităţilor şi marilor unităţi existente la pace. Această diferenţiere 
asigură eşalonarea realizării stării de operativitate pentru forţele destinate 
acţiunii în situaţii de criză şi de război, precum şi dotarea lor treptată cu 
sisteme de armament performante. 
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 Armata României urmează a fi structurată, în continuare pe cele trei 
categorii de forţe: 1) Forţele Terestre; 2) Forţele Aeriene; 3) Forţele Navale, 
fiecare din ele cu organizare, dotare şi misiuni specifice, dar acţionând 
unitar, conform principiilor stabilite în Strategia Militară a României. 
 Din punct de vedere al diferenţierii pe criteriul operaţional, Armata 
României se prezintă astfel: 

1. Forţele de supraveghere şi avertizare timpurie; 
2. Forţele de acţiune în situaţii de criză; 
3. Forţele principale; 
4. Forţele de rezervă. 

 

1. Forţele de supraveghere şi avertizare timpurie se constituie din 
structuri specializate, unităţi şi subunităţi de cercetare ale categoriilor de 
forţe armate, precum şi din unităţi luptătoare, de valoare mică, flexibile şi 
mobile, destinate identificării indiciilor de declanşare a conflictelor şi 
crizelor militare în spaţiul de interes strategic. Forţele de supraveghere şi 
avertizare timpurie sunt sub comanda Statului Major General şi a 
categoriilor de forţe armate. Aceste forţe funcţionează, în general, în 
serviciu de luptă permanent. 
 

2. Forţele de acţiune în situaţii de criză asigură executarea primei 
riposte în caz de conflict armat şi participă la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Militare a României, stabilite pentru starea de pace. Ele urmează a 
fi dislocate astfel încât să asigure capacităţi operaţionale în toate zonele de 
operaţii. Orientate către sarcina prioritară de apărare a României, forţele de 
acţiune în situaţii de criză sunt compuse din elemente ale Forţelor Terestre, 
Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale şi vor fi formate, în principal, din 
militari de profesie. Are în compunere structuri de nivel brigadă, pentru a 
asigura întregul spectru al capacităţii de luptă. Dezvoltarea forţei de acţiune 
în situaţii de criză, în mod echilibrat şi treptat, este concepută astfel încât 
cheltuielile pe termen lung să fie optime. 
         Din cadrul forţelor de acţiune în situaţii de criză fac parte: 

a)  Forţele de angajare zonală imediată; 
b)  Forţa de Reacţie Rapidă; 
c)  Comandamentele, marile unităţi şi unităţile nominalizate. 
 

a) Forţele de angajare zonală imediată sunt constituite din unităţi şi 
subunităţi aparţinând tuturor categoriilor de forţe armate, dispuse în zona de 
frontieră, pe direcţiile principale de interzis şi în interiorul teritoriului, şi 
destinate prevenirii declanşării unor acţiuni destabilizatoare, blocării, 
neutralizării şi nimicirii elementelor care desfăşoară acţiuni ostile la adresa 
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securităţii naţionale, blocării căilor de comunicaţie spre obiectivele de 
importanţă strategică. Deopotrivă, acţiunea lor este destinată asigurării 
condiţiilor pentru desfăşurarea şi intervenţia Forţei de Reacţie Rapidă. 

 

b) Forţa de Reacţie Rapidă va fi destinată, în principal, pentru a 
asigura prima ripostă în situaţii de criză sau conflict şi participarea sa la 
îndeplinirea obiectivelor militare strategice ale apărării armate a ţării pe 
timp de război. În raport cu deciziile organelor constituţionale abilitate,  
parte din unităţile Forţei de Reacţie Rapidă vor putea fi întrebuinţate în 
cadrul structurilor multinaţionale, la prevenirea conflictelor, managementul 
crizelor, precum şi la alte misiuni internaţionle de menţinere/impunere a 
păcii.  

Forţa de Reacţie Rapidă se constituie, se pregăteşte şi trebuie să fie 
în măsură să  acţioneze integrat. 
   

  c) Comandamentele, marile unităţi şi unităţile nominalizate aparţin 
tuturor categoriilor de forţe armate şi sunt organizate, dotate şi pregătite 
pentru a participa la îndeplinirea unor misiuni în cadrul forţelor 
multinaţionale, sub egida organizaţiilor internaţionale (O.N.U., O.S.C.E.). 
 

3. Forţele principale  sunt alcătuite din marile unităţi şi unităţile 
existente la pace, încadrate cu efective reduse. Ele vor deveni operaţionale 
numai după completarea lor cu resurse umane şi materiale şi numai după o 
perioadă de pregătire intensivă pentru luptă, stabilite în planurile de ridicare 
a capacităţii de luptă şi în planurile de mobilizare. 

 Forţele principale vor fi constituite din elemente ale Forţelor 
Terestre, Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale. Deşi personalul de bază va fi 
constituit din militari de profesie, permanenţi, deocamdată va exista un 
procent semnificativ de militari în termen. Formaţiunile alcătuite din toate 
categoriile de forţe armate vor avea o zonă de responsabilitate, în măsură să 
asigure spectrul larg al capacităţii de luptă. 
 

4. Forţele de rezervă sunt constituite din comandamente şi unităţi 
care, la mobilizare, înfiinţează mari unităţi şi unităţile luptătoare, de 
asigurare de luptă şi logistice. În timp de pace, în compunerea forţelor de 
rezervă se găsesc: 

- Comandamente; 
- Centre de instrucţie şi mobilizare; 
- Centre de mobilizare; 
  Forţele de rezervă completează forţele de supraveghere şi avertizare 

timpurie, de  acţiune în situaţii de criză şi pe cele principale, fiind stabilite 
pe baze regionale. 
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Forţele terestre reprezintă componenta principală a forţelor armate. 

Vor totaliza un efectiv de aproximativ 62.000 militari şi 10.000 civili, 
principalele echipamente din dotare fiind 480 de tancuri, 720 piese de 
artilerie, 940 blindate, structurate astfel: 

 

   * În Forţele active: 
- 8 Brigăzi de luptă; 
- 4 Brigăzi de sprijin de luptă; 
- 2 Brigăzi logistice. 

   * În Forţele teritoriale (rezervă): 
- 11 Brigăzi de luptă; 
- 5 Brigăzi de sprijin de luptă; 
- 2 Brigăzi logistice. 

 

Forţele aeriene reprezintă o structură predominant activă. Se 
constituie cu un efectiv de aproximativ 20.000 militari şi 4.200 civili, având 
în dotare 84 avione de luptă şi 48 elicoptere de atac, structurate astfel: 

 

   * În Forţele active: 
- 5 Baze aeriene; 
- 2 Brigăzi de Apărare Antiaeriană; 
- 11 Escadrile de aviaţie şi elicoptere. 

   * În Forţele teritoriale (rezervă): 
- 2 Baze aeriene; 
- 2-3 Aerodromuri. 

 

Forţele maritime însumează un efectiv de aproximativ 10.000 
militari şi 2.000 civili, principalele echipamente din dotare fiind 6 nave de 
luptă, 24 nave de patrulare, 12 nave minare-deminare, 23 nave de sprijin, 
structurate astfel: 

 

   * În Forţele active: 
- 2 Brigăzi maritime; 
- 1 Brigadă fluvială. 

   * În Forţele teritoriale: 
- 1 Brigadă infanterie marină. 
 

Direcţiile principale de acţiune, pentru atingerea succesivă a tuturor 
obiectivelor reformei, sunt17: revizuirea fundamentală a structurii de forţă, 

                                                           
17 Gabriel OPREA, Radu TIMOFTE, Constantin ONIŞOR, România – integrare şi 
securitate, Editura Balcanii şi Europa, Bucureşti, 2005, pag.229. 
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cerută de noile caracteristici ale mediului de securitate şi de poziţia de 
membru NATO şi candidat UE; redimensionarea, până la optimul necesar şi 
modern, a structurilor centrale ale MApN, pentru fluidizarea şi facilitarea 
procesului info-decizional, prin folosirea eficientă a consiliilor şi grupurilor 
de lucru existente; asigurarea susţinerii financiare echilibrate, prin bugetul 
de stat şi venituri realizate din surse extrabugetare; realizarea unor structuri 
optime de acţiune şi redirecţionarea resurselor astfel obţinute către instruire 
şi modernizare; evaluarea, după creşteri economice riguroase, a proiectelor 
majore de achiziţii şi modernizare a tehnicii militare, în strânsă legătură cu 
angajarea şi a altor proiecte majore; realizarea unei ponderi a costurilor şi a 
valorilor de asigurare şi mentenanţă similare cu cele existente în NATO. 

 

Acestea presupun un management optim şi eficient al resurselor 
pentru apărare (de natură umană, materială, financiară, spirituală), puse la 
dispoziţia armatei pe termen mediu şi lung, într-o concepţie integratoare, pe 
bază de programe pentru îndeplinirea funcţiilor şi misiunilor ce-i revin, în 
conformitate cu planificarea apărării şi cuprinde: managementul achiziţiilor, 
managementul resurselor financiare, managementul resurselor umane şi 
învăţământul militar, informaţiile pentru apărare, infrastructura, logistica, 
asigurarea şi protecţia, precum şi relaţiile cu autorităţile administraţiei, cu 
opinia publică şi mass-media. 

Asigurarea Armatei cu resursele necesare este eficientă numai ca 
rezultantă a interconexiunii a trei sisteme: cel de planificare, programare, 
bugetare şi evaluare (priorităţi, eşalonare, alocare de resurse etc), cel de 
emitere a cerinţelor (evaluare) şi cel de management al achiziţiilor 
(înzestrare). 

 

Modernizarea înzestrării Armatei trebuie să se bazeze pe 
următoarele principii de bază: corelarea optimă a armamentelor şi 
sistemelor moderne de arme cu cerinţele operaţionale ale structurilor 
(modularitate, mobilitate, flexibilitate, interoperabilitate) şi misiunilor; 
interoperabilitatea armatei cu NATO; optimizarea raportului între 
achiziţiile noi şi echipamentele din generaţii anterioare; asigurarea unor 
necesităţi de dotare din resurse proprii (industria naţională de apărare); 
cercetarea ştiinţifică militară pentru consultanţă şi expertiză tehnică şi 
tehnologică. 

Cercetarea şi dezvoltarea tehnică şi tehnologică (civilă şi militară) 
se poate dezvolta atât prin participarea la realizarea programelor majore de 
înzestrare cu eforturi proprii, cât şi prin cooperarea cu parteneri strategici 
interni şi externi. 
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Cercetarea ştiinţifică militară trebuie să se bazeze pe: 
perfecţionarea tehnică şi tehnologică, realizarea independenţei (relative) a 
MApN în domeniul competiţiilor pentru dezvoltarea tehnicii militare, 
promovarea cofinanţării în relaţiile cu producătorii interni şi externi. 

 

Managementul resurselor financiare a realizat, în ultimii ani, un 
raport satisfăcător între cheltuielile restructurării (şi rambursării creditelor) 
şi alocarea resurselor pentru pregătirea de luptă şi mentenanţa tehnicii 
militare. Pentru perioada de până în 2007 s-a prevăzut o alocare bugetară 

minimă, de 2,38% din PIB, conform tabelului 2.1.❋  

                                                                                           Tabelul 2.1. 
Anul 2005 2006 2007 
PIB (milioane USD) 61.110,3 64.895,0 69.015,1 
Buget apărare (milioane USD) 1.454,4 1.544,5 1.642,6 
Buget apărare (% din PIB) 2,38 2,38 2,38 

 

❋  Sursa: Gabriel Oprea, Radu Timofte, Constantin Onişor, România – integrare şi 

securitate, Editura Balcanii şi Europa, Bucureşti, 2005, pag.240. 
 

Obligaţiile României (ca membru NATO) de contribuţie la Bugetul 
comun al Alianţei (cu cele trei domenii: civil, militar şi infrastructură) sunt 

prezentate în tabelul 2.2.❋  

                                                                                           Tabelul 2.2. 
Anul 2005 2006 2007 
PIB (milioane USD) 61.110,3 64.895,0 69.015,1 
Participare buget comun (mii 
EURO) 

8.940,1 10.370,2 12.470,3 

Buget planificat (% din PIB) 1,3233 1,3233 1,3233 
 

❋  Sursa: idem. 
 

 După dobândirea statutului de membru NATO, România a preluat 
integral obligaţia finanţării activităţilor prevăzute în cadrul Programului 
individual de Parteneriat (cca. 700.000 USD anual). 
 

 În contextul continuării procesului de reformă al Armatei României, 
se înscrie şi modernizarea sistemului logistic militar integrat, flexibil şi 
funcţional, apt să răspundă nevoilor de asigurare a unităţilor luptătoare cu 
toate categoriile de tehnică şi materiale (la timpul şi în locul hotărât, cât mai 
simplu şi cu cheltuieli minime), precum şi cerinţelor de realizare a 
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interoperabilităţii cu sistemele logistice ale armatelor moderne, din ţările 
membre NATO sau partenere. 

Modernizarea structurilor logistice de la toate eşaloanele se va 
realiza avându-se în vedere următoarele obiective: 

 

- necesitatea realizării unui sistem unitar în armată, care să 
cuprindă toate elementele de logistică în aceeaşi structură; 

- asigurarea corespondenţei structurilor modulare la toate 
eşaloanele şi a unui sistem informaţional unitar, operativ şi funcţional; 

- eliminarea paralelismelor şi întrepătrunderii sarcinilor în 
domeniul logistic între categoriile de forţe armate, comandamente şi direcţii 
centrale; 

- extinderea sistemului de hrănire a efectivelor prin societăţi 
comerciale de alimentaţie publică; 

- renunţarea la principiul preventiv al planificării execuţiei 
reparaţiilor la tehnica din dotare, în favoarea aplicării sistemului de 
mentenanţă după necesitate, pe baza diagnosticării; 

- folosirea pe scară largă a recondiţionărilor şi reparaţiilor de 
ansambluri şi subansambluri recuperate din dezafectări şi casări de tehnică, 
precum şi fabricarea în bazele centrale a reperelor deficitare; 

- finalizarea implementării sistemului informatic de logistică 
compatibil cu cel NATO; 

- asigurarea unei conduceri suple şi eficiente a tuturor activităţilor 
din domeniul logistic. 

Prin îndeplinirea acestor obiective se creează premisele realizării 
unui sistem logistic unitar, integrat în armată, care va include şi celelalte 
componente ce în prezent au o altă subordonare la nivel central 
(transmisiuni, informaţii, medical ş.a.). 

 

Obiectivul principal al modernizării înzestrării îl reprezintă 
dezvoltarea armonioasă, dinamică şi eficientă a sistemului de achiziţii, prin 
folosorea judicioasă a resurselor, promovarea tehnologiilor moderne şi 
menţinerea unui echilibru corespunzător între achiziţiile din producţia 
internă şi cele din import. 

În acest sens, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, în anul 
1997, un program de înzestrare pe termen mediu (1997-2000) care a cuprins 
obiective de îmbunătăţire a înzestrării armatei şi realizarea interoperabilităţii 
cu structurile NATO, cu prioritate a unităţilor şi marilor unităţi din cadrul 
forţelor de supraveghere şi avertizare timpurie şi a forţelor de reacţie în 
situaţii de criză.  

 La elaborarea programului s-au avut în vedere: 
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- realizarea obiectivelor de interoperabilitate convenite cu NATO, 
în cadrul Parteneriatului pentru Pace pentru perioada 1997-1999; 

- necesităţile de înzestrare a Forţei de Reacţie Rapidă; 
- folosirea eficientă a capacităţilor industriale destinate producţiei 

de apărare, prin realizarea în ţară, în concepţie proprie sau în cooperare cu 
parteneri externi şi transfer de tehnologie, a unor tipuri de tehnică 
performantă şi modernizarea celor existente în dotare. 

Măsurile şi acţiunile iniţiate în baza acestui program aveau ca scop: 
- creşterea capacităţii de cercetare, supraveghere şi avertizare a 

spaţiului aerian naţional, prin modernizarea sistemelor de cercetare existente 
şi achiziţionarea de noi sisteme, compatibile cu standardele NATO. 
Realizarea unui sistem integrat de control al traficului aerian, precum şi 
dezvoltarea de sisteme de identificare amic-inamic în cod naţional, 
compatibile cu sistemele NATO; 

- creşterea mobilităţii, manevrabilităţii, fiabilităţii, puterii de foc şi 
capacităţii de luptă a marilor unităţi şi unităţilor, prin diminuara deficitelor 
şi înlocuirea armamentului şi tehnicii de luptă cu uzură fizică şi morală 
avansată, cu armamente performante şi modernizarea celor care pot fi aduse 
la nivele de compatibilitate cu cele din ţările membre NATO; 

- creşterea capacităţii de reacţie şi a eficacităţii în luptă a Forţelor 
Aeriene, prin modernizări de avioane şi elicoptere şi dotarea bazelor de 
aviaţie cu aparatură de verificare şi control a aeronavelor la sol şi meteo; 

- continuarea programelor de modernizare a navelor maritime şi 
fluviale, pentru creşterea performanţelor de luptă şi conducere şi a le face 
compatibile cu tehnica din ţările membre NATO; 

- îndeplinirea obiectivelor din ciclul II PARP (1997-1999) pe linie 
de comandă şi control, prin înlocuirea aparaturii de transmisiuni analogice 
cu cea de tip numeric cu salt de frecvenţă şi asigurarea necesarului, la pace, 
de mijloace de calcul şi tehnică de transmisiuni; 

- completarea unor deficite la mijloacele de protecţie individuală şi 
colectivă, precum şi la stocurile de muniţii şi carburanţi-lubrifianţi. 

 

Forţele Terestre beneficiază de programe care vizează îmbunătăţirea 
manevrabilităţii şi fiabilităţii blindatelor existente prin modernizarea 
tancurilor şi vehiculelor blindate de luptă şi a celorlalte mijloace de 
transport din dotare, înlocuind tipurile cu uzură fizică şi morală avansată; 
creşterea puterii de foc şi a preciziei de lovire, prin modernizarea gurilor de 
foc existente şi dezvoltarea altora noi, cu performanţe compatibile cu 
standardele NATO; îmbunătăţirea structurii unităţii de foc prin introducerea 
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muniţiei tip “CARGO” şi “SĂGEATĂ”, dotarea cu sisteme computerizate 
de conducere a tragerii şi cu aparatură de vedere pe timp de noapte. 

Totodată, se au în vedere şi asigurarea unui nivel de protcţie NBC 
(nuclear, biologic, chimic) corespunzător, precum şi a protecţiei balistice 
individuale, dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor genistice conform 
standardelor NATO, precum şi asigurarea sistemelor de potabilizare, 
depozitare şi distribuire a apei.  

În domeniul războiului electronic, comunicaţiilor şi informaticii se 
va continua procesul de dotare a unităţilor şi marilor unităţi cu echipamente 
moderne. 

 

Potrivit „Concepţiei privind restructurarea şi modernizarea 
Forţelor Armatei României FARO 2005-2010”, până în anul 2004, în 
paralel cu restructurarea forţelor, s-a pus accent pe continuarea derulării 
programelor majore de înzestrare, respectiv: 

 

1. Modernizarea tancului mijlociu TR-85M; 
2. Modernizarea maşinii de luptă a infanteriei MLI-84; 
3. Realizarea transportorului amfibiu blindat 8x8, ZIMBRU şi 
         trecerea la un transportor multifuncţional 6x6; 
4. Modernizarea aruncătorului de proiectile reactive cal.122mm 
        (LAROM); 
5. Revitalizarea sistemului antiaerian cal.2x35mm, autopropulsat,  
        GEPARD; 
6. Modernizarea muniţiilor de artilerie; 
7. Realizarea sistemului de comandă, control, comunicaţii,  
         calculatoare şi informaţii – C4I pentru eşalon brigadă (corp de 
         armată); 
8. Realizarea sistemului integrat de supraveghere, avertizare 
         timpurie, protecţia forţelor şi contramăsuri electronice în 
         spaţiul de interes strategic – AZUR; 
9. Realizarea sistemului de transmisiuni strategice al armatei 
        (STAR), precum şi a reţelei de transmisiuni permanente STAR- 
         RTP. 
 

Se va avea în vedere, de asemenea, continuarea realizării tancului 
mijlociu românesc TR-2000, autotractorului 8x8 pentru tractat trailere, 
autovehiculului multifuncţional 4x4, sistemului informatic unitar pentru 
managementul resurselor umane şi sistemului de comandă, coordonare şi 
informare pentru protecţia civilă. 
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Forţele Aeriene vor beneficia de programe care vizează creşterea 
capacităţii de reacţie şi a eficacităţii de lovire, creşterea capacităţii de 
transport a trupelor şi tehnicii, îmbunătăţirea sistemului de control al 
traficului aerian şi modernizarea sistemului de apărare antiaeriană. 

 

• Pentru îmbunătăţirea cercetării spaţiului aerian şi creşterea 
securităţii zborului se va finaliza Sistemul integrat pentru 
controlul spaţiului aerian. În cadrul Centrului Operaţional de 
Suveranitate Aeriană – ASOC, se derulează acţiuni de 
modernizare a sistemelor de cercetare, precum şi de echipare a 
aeronavelor şi aparaturii de cercetare de la sol cu sisteme de 
recunoaştere amic-inamic în cod naţional, interoperabile cu 
sistemele NATO. 

• Modernizarea aeronavelor existente în dotare se va realiza prin 
echiparea cu sisteme performante de navigaţie şi observare ziua şi 
noaptea, precum şi prin creşterea preciziei de lovire a ţintelor 
aeriene şi terestre. 

• Se va dezvolta sistemul de recunoaştere în cod naţional (IFF), 
complet compatibil cu cel prevăzut în standardele NATO. 

• Se vor procura avioane de atac polivalente care vor fi adaptate la 
cerinţele naţionale avându-se în vedere şi interoperabilitatea cu 
sistemele similare NATO. 

• Se va produce, în cooperare, un elicopter de atac, care va avea 
performanţe ridicate şi va fi complet interoperabil cu sistemele 
NATO. 

• Transportul de trupe şi materiale va beneficia de dotarea cu 
avioane de transport militar complet interoperabile. 

• Creşterea posibilităţilor de combatere a ţintelor aeriene se va 
realiza prin achiziţionarea de complexe noi de rachete antiaeriene 
(A.A) cu bătaie apropiată, medie şi mare şi prin modernizarea 
sistemelor de artilerie antiaeriană de calibru mic existente şi prin  
realizarea, în cooperare, de noi sisteme. 

 

Potrivit „Concepţiei privind restructurarea şi modernizarea 
Forţelor Armatei României FARO 2005-2010”, până în anul 2004, în 
paralel cu restructurarea forţelor, s-a pus accent pe continuarea derulării 
programelor de înzestrare majore, respectiv: 

 

1. Modernizarea avionului MIG 21 LANCER; 
2. Realizarea lansatorului LM 52 M2, multifuncţional; 
3. Modernizarea elicopterului IAR-330 PUMA cu sistem 
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         SOCAT; 
4. Asigurarea logistică pentru avionul de transport C-130; 
5. Realizarea sistemului integrat pentru controlul spaţiului aerian, 
         Centrul Operaţional de Supraveghere Aerian (ASOC); 
6. Realizarea sistemului de asistenţă tehnică terestră pentru aviaţia  
         militară; 
7. Realizarea sistemului de identificare prin radiolocaţie AMIC- 
         INAMIC; 
8. Modernizarea sistemului antiaerian 2x30 mm şi realizare sistem 
        antiaerian 2x35 mm; 
9. Continuarea programelor de modernizare a rachetelor aer-aer şi 
       antitanc; 

10. Diversificarea muniţiilor de aviaţie şi a rachetelor aer-sol. 
Se va avea în vedere, de asemenea, continuarea modernizării 

avionului IAR-99 şi a realizării staţiilor de radiolocaţie de cercetare şi 
descoperire a ţintelor la înălţimi mici, elicopterului de atac şi simulatoarelor 
pentru instruirea şi antrenarea piloţilor. 

 

Forţele Navale îşi vor îmbunătăţi capacitatea combativă prin 
modernizarea fregatelor din dotare, cu sisteme CI şi sisteme de arme cu 
precizie ridicată, precum şi achiziţii de tehnică performantă, care să ducă la 
creşterea manevrabilităţii şi autonomiei, inclusiv alimentarea pe mare şi 
creşterea autoprotecţiei navelor. În cadrul restructurării se va urmări 
îmbunătăţirea sistemului de conducere la toate navele, concomitent cu 
scoaterea din înzestrare a navelor cu uzură fizică şi morală avansată. 

Va continua programul de modernizare a distrugătorului “Mărăşeşti” 
cu sistem integrat de comunicaţii. 

Se va avea în vedere continuarea modernizării fregatelor, 
submarinului  “Delfinul”, navei şcoală “Mircea” şi realizării sistemului 
integrat de observare, supraveghere şi control al traficului de nave la Marea 
Neagră. 

 

În vederea realizării interoperabilităţii în domeniul tehnicii militare 
cu armatele ţărilor membre NATO şi UEO, principalele obiective specifice 
sunt: 

- dezvoltarea, în cooperare, a unui sistem de transmisiuni digital 
interoperabil cu cel al NATO; 

- asigurarea de staţii radio HF, VHF, UHF pentru eşaloanele 
tactice care pot lucra şi cu salt de frecvenţă; 
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- asigurarea sistemelor CI pentru toate categoriile de forţe, pentru 
desfăşurarea de misiuni în cadrul naţional şi multinaţional; 

- dezvoltarea de sisteme comune de supraveghere, avertizare, 
recunoaştere, management şi apărare a spaţiului aerian; 

- sistem de prelucrare automată a datelor logistice, compatibil cu 
cel  NATO. 

 
În concluzie, elementele majore din Programul de Înzestrare 

sunt: 
 

• Pentru FORŢELE TERESTRE: 
 

- Modernizare TR-85M; 
- Modernizare MLI-84; 
- TAB 8x8; 
- Lansator LAROM; 
- Revitalizare sistem GEPARD; 
- Modernizări muniţii; 
- Sistem CI; 
- Sistem integrat AZUR; 
- Reţea de transmisiuni permanentă din cadrul STAR. 
 

 * Pentru FORŢELE AERIENE: 
- Modernizare MIG 21; 
- Modernizare IAR-330; 
- Lansator LM 52 M2; 
- Sistem A.A. 2x35 mm; 
- Sistem IFF; 
- FPS 117; 
- Sistem ASOC; 
- Sistem SHADOW; 
- Sistem ATTINA; 

   

 * Pentru FORŢELE NAVALE: 
- Distrugător “Mărăşeşti” (retehnologizare). 
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3. TENSIUNI,  RISCURI  ŞI  AMENINŢĂRI  DE  SECURITATE 
 

 În spaţiul european în care este localizată România se înregistrează 
evoluţii strategice intensive. Este un spaţiu complex şi interesant pentru unii 
actori mondiali (spaţiu de securitate şi apărare regională şi zonală, activ ca 
„manifestări belicoase”, sensibil pentru restructurarea NATO şi cu atât de 
multe valenţe geoeconomice europene pe termen scurt şi mediu). 
 Evoluţiile respective nu puteau să nu producă, în releţiile intra- şi 
interstatale, implicaţii regionale, zonale, continentale şi nu numai, nu puteau 
să nu genereze, din partea unor centre de putere, planuri, programe şi alte 
atitudini politice negative, individuale ori colective, pentru a se obţine cât 
mai multe foloase în domeniul accesului la infrastructurile zonei şi beneficii 
în relaţiile economice. 
 Cele mai importante urmări şi repercursiuni se situează atât în sfera 
persistenţei nivelului extrem de scăzut al dezvoltării, datorat accesului 
limitat la tehnologiile moderne şi la sursele de materii prime, cât şi al lipsei 
de securitate şi apărare, pe fondul instabilităţii politice şi economice, 
proliferării factorilor de risc, ameninţărilor neconvenţionale şi asimetriei 
acţionale, degradării mediului înconjurător şi dezvoltării neîncrederii, 
încordării, instabilităţii civice şi datorită intensificării conflictelor etnico-
religioase, ca urmare a proliferării naţionalismului etnic, apariţiei 
„idilismului” şi „prozelitismului” inter/intrastatal, expansiunii 
fundamentalismului islamic etc. 
 În ansamblu, avem de-a face cu un nou nivel al confruntărilor de 
interese transatlantice, europene şi ale Rusiei, alături de cele zonale şi 
regionale. Toate la un loc nu fac altceva decât să slăbească, într-un fel sau 
altul, şi să complice integrarea zonei într-un cadru general-european sau 
euro-atlantic. Ele contribuie, substanţial, şi la reducerea credibilităţii 
planurilor, programelor şi strategiilor ce privesc instituirea unui control 
riguros şi colectiv al zonei. 
 Situaţia actuală apare fie ca rezultat al unor scenarii (în afara 
spiritului artei strategice europene), aplicate de către „actori” interesaţi, ceea 
ce facilitează posibilitatea scăpării de sub control a unor evenimente 
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importante, fie în urma înţelegerilor între state, ca aranjamente de 
securitate, dar care nu pot fi acum atât de uşor de înţeles. 

Deocamdată, marii câştigători în zonă sunt SUA, apoi NATO şi, nu 
în cele din urmă dar în perspectivă, UE, numai în strânsă colaborare cu 
OSCE şi Rusia. 

Ca urmare, în ultimii ani a avut loc un adevărat reviriment al Europei 
faţă de spaţiul ei din partea de sud-est, iar în viitorul apropiat arealul analizat 
va fi barometrul stabilităţii şi prosperităţii continentului18. 

Este de evidenţiat rolul semnificativ al României, nu numai ca un 
consumator de securitate în zonă ci, în primul rând, un exemplu (model) de 
stabilitate şi, deopotrivă, un furnizor de încredere, bună vecinătate şi 
cooperare regională.  

În perspectivă, România, alături de celelalte state şi organizaţii 
europene, va depune eforturi susţinute pentru a se integra pe deplin în 
Pactul de Stabilitate deoarece, cu siguranţă, va aduce valenţe pozitive pentru 
integrarea în UE, sub formă de facilităţi în îndeplinirea programelor din 
cadrul parcursului până la integrare, iar pe termen scurt şi mediu va aduce, 
cu certitudine, şi suficiente avantaje economice. 
 Spaţiul Comunităţii Statelor Independente (CSI), zona central-
europeană, aria sud-est europeană şi Marea Neagră sunt depozitarele 
rezultatelor evoluţiilor geostrategice. 
 Spre deosebire de anii trecuţi, acum, prin tot ceea ce se întâmplă, 
apar tot mai evidente rolul sporit al SUA în Balcani şi al Rusiei în arealul 
caucazian, pe de o parte, iar pe de altă parte o „discretă confruntare amicală” 
între actori diferiţi, pentru facilităţile strategice la Marea Neagră. 

Unul dintre aspectele de interes ale NATO, referitor la extinderea 
arealului zonei de sud-est a Europei, l-a constituit includerea în cadrul 
acestuia a Mării Negre, intenţie favorizată de riveranitatea, destul de mare, 
a Turciei. Interesele s-au manifestat atât prin vizite protocolare în porturile 
aparţinând Bulgariei, României, Ucrainei, Georgiei şi Rusiei, cât şi prin 
aplicaţii şi exerciţii multinaţionale de parteneriat, efectuate destul de 
frecvent în acest spaţiu în ultima vreme. 

Un alt aspect l-au constituit cele două valuri de extindere a NATO 
către est. În consecinţă, Ungaria, din primul val, apoi România şi Bulgaria, 
dintre ţările invitate la aderare, au fost plasate în dispozitivul strategic al 
flancului de sud al Alianţei. 

                                                           
18 Sorin FRUNZĂVERDE, Constantin ONIŞOR, Europa de sud-est-Dimensiuni principale 
de securitate, Editura A’92, Iaşi, 2004, pag.13. 
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O altă determinare este exprimată de extinderea UE. Aceasta are ca 
origine şi cauzalitate două categorii de factori. 

În plan intern, se au în vedere: securizarea frontierelor orientale ale 
continentului faţă de noile riscuri, ameninţări, pericole, sfidări, agresiuni etc, 
în folosul propriu al statelor şi al întregii Europe. Operaţionalizarea unor 
strategii economice pe spaţiile regionale vor relansa, cu siguranţă, 
economiile vest-europene şi vor conduce, direct, la dezvoltarea şi 
consolidarea regimurilor democratice în ţările sud-est europene. În ultimă 
instanţă se va înregistra întărirea securităţii europene, prin perfecţionarea 
securităţii statale, regionale şi zonale şi evitarea prejudiciilor economice 
pentru statele candidate, prin neadmiterea discriminărilor care ar putea 
afecta securitatea lor proprie, pe termen mediu şi lung. 

În plan extern, expansiunile economice diferite şi, uneori, 
intercontinentale (SUA, Japonia, China, India, Rusia, ţările arabe etc) şi 
dezvoltarea economico-socială spectaculoasă în unele regiuni din 
vecinătatea Europei de sud-est, face ca UE să poată rezista concurenţei 
mondfiale, numai dacă îşi dezvoltă proporţional structurile pe continent, 
dacă se extinde raţional ca suprafaţă, populaţie, bogăţie şi resurse şi dacă, 
astfel, îşi perfecţionează tehnologic activităţile economice.  

Numai o Uniune Europeană extinsă şi în sud-estul continentului 
poate deveni, într-adevăr, cea mai mare putere economico-financiară a 
lumii.  
 La început de mileniu III, în aceste zone evoluţiile respective 
determină legarea României şi a intereselor sale de securitate, nemijlocit de 
unele riscuri şi ameninţări. Unele areale sunt purtătoare de tensiuni 
potenţiale sau deschise. Hotarul virtual între NATO şi Federaţia Rusă 
exprimă unele semnale de contradicţie. 
 Calea prin care se face faţă unor astfel de situaţii este integrarea 
eforturilor pentru atenuări şi eliminări de tensiuni, riscuri şi ameninţări. În 
acest fel este recunoscută în abordare indivizibilitatea securităţii. 
 Succint, ariile menţionate, conţin următoarele caracteristici 
principale: 
 

 1) Spaţiul central-european (vestic) 
 Acesta se conturează ca un viitor pol de prosperitate regională: 

- parţial integrat în structura de securitate euro-atlantică; 
- unele state din acest spaţiu au început negocierile de aderare cu 

Uniunea Europeană, altele au fost invitate la procesul de aderare; 
- unele state deja au acces în NATO. 
 

2) Spaţiul Comunităţii Statelor Independente (Nord, Nord-Est şi Est) 
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 Acestea se află într-un proces de clarificare de identitate, influenţat 
de tendinţele centrifuge sau centripete de diverse origini (teritoriale, etnice, 
religioase, economice şi sociale). Federaţia Rusă, în pofida crizei economice 
şi a sincopelor politice, dispunând de o diplomaţie abilă şi de vectorul 
nuclear, promovează o strategie mult mai activă în acest spaţiu considerat 
“vecinătatea apropiată”. 
 Noua doctrină militară a Federaţiei Ruse a fost revizuită şi semnată 
în 14 ianuarie 2000 şi atestă o schimbare radicală în poziţia militară rusească 
faţă de conflictele armate. 
 Documentul subliniază principiile pe baza cărora Rusia ar putea 
recurge la forţă pentru a-şi garanta securitatea şi integritatea. De data 
aceasta, accentul cade pe eventuala recurgere la arsenalul nuclear. 
Doctrina adoptată în 1997 sublinia că, Rusia ar putea folosi armele nucleare 
doar atunci când este ameninţat statul federal. Actuala doctrină prevede că 
armele nucleare pot fi folosite pentru a respinge agresiunea armată, dacă 
toate celelalte mijloace pentru rezolvarea crizei au fost epuizate. 
  

3) Spaţiul european din Sud şi Sud-Est  
 Zona rămâne principalul furnizor de incertitudini şi instabilitate, atât 
datorită crizelor din fosta Federaţie Iugoslavă, cât şi subdezvoltării 
economice a unora din ţările din regiune. În iulie 1999, statele occidentale, 
în special Uniunea Europeană, s-au angajat să sprijine consolidarea 
economică şi stabilitatea acestui spaţiu. 
  

4) Spaţiul Mării Negre 
 Arealul reprezintă, concomitent, o oportunitate şi o sursă de risc, 
aflându-se la interferenţa a două axe strategice: 

- Marea Neagră-Marea Mediterană, respectiv flancul sudic al NATO, 
zonă de importanţă strategică pentru Alianţă, afectată în principal de riscuri 
de securitate transfrontaliere; 

- Marea Neagră-Caucaz-Marea Caspică – spaţiu de tranzit pentru 
resursele energetice ale Asiei Centrale, afectat de instabilitatea internă a 
fostelor ţări CSI. 

În contextul globalizării, riscurile la adresa statelor sunt 
preponderent de factură nemilitară. Ele provin din domeniul politic, 
economic, social sau ecologic. Separarea tranşantă dintre evoluţiile mediului 
de securitate intern şi ale celui internaţional a diminuat relevanţa teoretică a 
concepţiei de acest gen. 

 

 În Carta Albă a Guvernului (capitolul „Armata României 2010”) 
factorii de risc la adresa României sunt clasificaţi după cum urmează: 
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 - Existenţa în plan regional sau subregional a unor tensiuni şi 
conflicte militare ce se pot extinde, precum şi a unor acumulări necontrolate 
şi destabilizatoare de forţe şi tehnică de luptă în spaţiul de interes strategic al 
României; 
 - Proliferarea şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi 
materialelor nucleare, a mijloacelor de distrugere în masă, a armamentelor 
şi altor mijloace letale neconvenţionale; 
 - Prelungirea unor dificultăţi interne de natură economică, financiară 
şi socială care afectează critic şi vital funcţionarea societăţii româneşti; 
 - Expansiunea reţelelor şi activităţilor teroriste, a crimei organizate 
transnaţionale (criminalitatea economico-financiară, trafic transfrontalier 
ilegal de persoane, de droguri, de materiale radioactive şi strategice, de 
armament şi muniţie etc); 
 - Deteriorarea mediului ambiant, prin nerespectarea normelor 
ecologice, precum şi existenţa în proximitatea frontierelor naţionale a unor 
obiective cu grad ridicat de risc; 
 - Limitarea accesului statului român la unele resurse vitale pentru 
populaţie şi economie; 
 - Acţiuni ce pot aduce atingere statului român şi instituţiilor 
democratice, care conduc la separatism, xenofobie, intoleranţă şi conflicte 
etnice şi religioase; 
 - Incertitudinea privind evoluţiile politico-militare din regiune: 

- migraţia de populaţie de mari proporţii; 
- izolarea României în societatea globală, bazată pe informaţie, 

datorită lipsei infrastructurii informaţionale. 
Totuşi, chiar în acest context, conducerea ţării consideră că “nu 

există nici o ameninţare directă şi indirectă”. 
 În acelaşi document sunt inserate oportunităţile în sfera cărora 
acţionează România: 
 - Instituţiile de securitate europene şi euro-atlantice oferă un suport 
real de stabilitate, securitate, încredere, dezvoltare şi prosperitate pentru 
ţările europene, inclusiv pentru România; 
 - Promovarea relaţiilor de bună vecinătate, prin dezvoltarea unor 
raporturi de parteneriat, bi sau trilateral cu statele din regiune, precum şi 
prin participarea la forme de cooperare transfrontalieră (în cadrul euro-
regiunilor); 
 - Valorificarea poziţiei geostrategice a României, prin stimularea 
cooperării în structuri regionale în spaţiul central şi sud-est european şi în 
bazinul Mării Negre; participarea activă la Pactul de Stabilitate pentru 
Balcani, lansat în iunie 1999; 
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 - Existenţa parteneriatului strategic cu SUA (cu dimensiunile 
economică, politică, ecologică şi de securitate), lansat în 1997, precum şi 
relaţiile privilegiate cu Anglia, Franţa, Italia; 
 - Sprijinirea dimensiunii paneuropene a Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi a atributelor securităţii 
democratice definite de Consiliul Europei; 
 - Menţinerea şi modernizarea potenţialului militar şi a capacităţii de 
apărare armată a ţării, pentru prevenirea şi descurajarea oricărei agresiuni şi 
creşterea gradului de interoperabilitate cu armatele statelor NATO. 
 Lansarea raportului intitulat “Reforma şi integrarea euro-atlantică a 
României” (septembrie 1999), a prilejuit afirmarea conceptului că România 
este generatoare de securitate şi stabilitate în zona Europei Centrale şi de 
Sud-Est. 
 Indicatorii stării de securitate şi stabilitate, în principal, sunt 
următorii: 
 

 1. Evoluţia pe cale democratică, care implică consolidarea 
pluripartidismului, a separaţiei puterilor în stat, a respectării drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. Dezvoltarea economiei de piaţă liberă, 
instituirea controlului civil asupra organismului militar şi transparenţa 
proceselor de reformă sunt procese definitorii ale adâncirii democraţiei. 
 2. Stabilitatea politică internă este subliniată de faptul că au loc 
alegeri parlamentare şi prezidenţiale libere. Construcţia bazelor instituţiilor 
statului de drept, armonizarea legislaţiei, inclusiv în ceea ce priveşte 
minorităţile naţionale conform standardelor democratice, consolidează 
stabilitatea politică şi alternanţa democratică la conducerea statului. 
 3. Potenţialul demografic, economic şi militar. România, cu o 
populaţie de aproximativ 22 milioane de locuitori este una dintre cele mai 
mari ţări din zonă. Potenţialul dezvoltării economice, oportunităţile existente 
crează bazele unei viitoare forţe economice în regiune. În acest context, 
Armata României reprezintă un pilon al securităţii naţionale. Participarea la 
exerciţii multinaţionale şi la operaţiuni de sprijin al păcii constituie 
implicarea României la configuraţia de putere internaţională şi atuuri în 
demersurile de integrare europeană şi definitivarea integrării euro-atlantice. 
 4. Politica de cooperare şi bună vecinătate. Într-o regiune cu 
potenţial ridicat de risc, România se menţine ca un reper al stabilităţii, având 
relaţii bune cu toate statele vecine, iar raporturile şi tratatele bilaterale, 
“trilateralele” şi alte forme de participare ale României la reconstrucţia şi 
dezvoltarea sub-regională (ICE - Iniţiativa Central - Europeană, OCEMN - 
Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră, CEFTA - Acordul 
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de Liber Schimb, SECI - Iniţiativa de Cooperare Sud - Est Europeană, 
SEDM - Reuniunea Miniştrilor Apărării din Sud - Estul Europei) confirmă 
rolul dialogului în stabilitatea şi securitatea acestei părţi a Europei. 
 5. Opţiunea pentru integrare în structurile de securitate şi cooperare 
europene şi euro-atlantice reprezintă un obiectiv declarat al politicii externe. 
 Din punct de vedere militar, România a pornit pe calea integrării în 
Alianţa Nord-Atlantică, odată cu invitaţia de aderare la NATO, primită la 
Praga, la Summit-ul statelor membre ale Alianţei (2002). 
 6. Încrederea internaţională. În context, România ar trebui să 
participe cu iniţiative majore în Regiune. 
 7. Situarea geopolitică a României la limita nordică a Balcanilor  
îi rezervă un rol distinct în consolidarea stabilităţii şi securităţii acestei zone 
geografice. 
 Pentru a fi generator de securitate regională s-au identificat 
următoarele direcţii: 
 - întărirea capacităţii de descurajare şi accelerare a reformei în 
domeniul militar; 
 - ridicarea procentului de profesionalizare a armatei; 
 - îndeplinirea treptată a programelor de interoperabilitate cu NATO; 
 - continuarea participării la exerciţiile multinaţionale şi la operaţiuni 
de sprijin al păcii, sub comandă NATO; 
 - pregătirea personalului desemnat pentru a lucra în structurile de 
comandament ale NATO; 
 - dezvoltarea relaţiilor cu ţările vecine; 
 - pregătirea unor infrastructuri la standarde NATO; 
 - participarea la crearea în plan subregional a unor structuri militare 
de tipul Batalionului mixt româno-ungar sau Forţei Multinaţionale de Pace 
din Sud-Estul Europei. 
 Politica de apărare naţională şi securitate are în vedere tipurile 
posibile de ameninţări şi agresiuni la adresa intereselor fundamentale ale 
unei ţării, care impun implicarea instituţiei militare în contracararea 
acestora. 
 Într-o analiză succintă, tipurile de ameninţări şi agresiuni au 
următoarele conţinuturi (prezentate simplificat): 
 

 1) Acţiuni agresive externe din rândul cărora se reţin: 
 - blocade (acţiuni desfăşurate de forţe externe pentru întreruperea 
căilor de legătură maritime, terestre, aeriene, fluviale, a fluxurilor vitale de 
surse energetice, materii prime şi materiale strategice, necesare desfăşurării 
normale a activităţilor obiectivelor economice de importanţă vitală etc.); 
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 - acţiuni terorist-diversioniste declanşate din exterior; 
 - acţiuni militare ofensive (terestre, aeriene, cosmice, navale); 
 - acţiuni specifice războiului electronic. 
 

 2) Presiuni militare, care cuprind demonstraţiile de forţă şi 
ameninţări cu folosirea forţei: aplicaţiile militare nenotificate, desfăşurate în 
vecinătatea graniţelor ţării cu forţe militare numeroase şi importante 
cantităţi de armament şi tehnică de luptă; dislocarea în apropierea 
frontierelor naţionale a unor unităţi militare etc.; 
 

 3) Acţiuni destabilizatoare interne  ce se referă la: 
 - acţiuni separatiste care pot urmări sau afecta unitatea şi integritatea 
statului prin desprinderea unor regiuni ale teritoriului naţional de sub 
jurisdicţia sa, desfăşurate concomitent sau premergător unei agresiuni 
externe, ori în absenţa acesteia; 
 - acţiuni terorist-diversioniste din interior, sabotaje sau blocarea unor 
obiective civile sau militare, a căilor de transport şi comunicaţii de 
importanţă strategică, a sistemului energetic naţional etc. 
 

 4) Acţiunile agresive combinate (desfăşurate de forţe militare 
externe, în conjuncţie cu cele interne). 
 Presiunile militare sau acţiunile agresive pot avea loc într-un mediu 
modificat faţă de cel actual, implicând încălcarea tratatelor şi acordurilor 
existente, a prevederilor acestora referitoare la reducerea armamentelor 
convenţionale, la întărirea încrederii şi cooperării între state sau la evitarea 
conflictelor şi managementul crizelor. 
 Incidenţa acţiunilor agresive interne sau combinate este în directă 
legătură cu modificarea mediului de securitate internaţională. 
  

 Prin instrumente specifice şi adecvate este necesar a se impune 
interzicerea apariţiei în zonă a unui lider (ne)dorit, care ar putea exercita un 
control părtinitor asupra regiunilor şi statelor, iar pe de altă parte limitarea 
impunerii, în orice modalitate, numai a intereselor unui singur actor 
mondial, de tip statal. Numai aşa se va putea facilita accesul către integrarea 
europeană şi euro-atlantică a statelor din zonă, în conformitate cu Pactul de 
Stabilitate pus pe rol de câţiva ani. 
 Prin mecanismele relaţiilor internaţionale şi în sprijinul stabilităţii şi 
securităţii în zonă se recomandă găsirea soluţiilor pertinente pentru 
exercitarea unui control riguros al puterii statelor din regiunile de bază, 
astfel încât aici să apară şi să se dezvolte o putere politico-economico-
militară regională bazată pe comunitate, integrare şi cooperare. 
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4. POLITICA DE APĂRARE 

 
 Securitatea naţională reprezintă, în esenţă, apărarea naţională sau, 
în extensie, ansamblul de măsuri şi activităţi adoptate şi desfăşurate de un 
stat în scopul de a garanta suveranitatea naţională, unitatea statului, 
democraţia constituţională şi integritatea teritorială. 
 

 Politica de apărare este o parte a politicii de securitate naţională. 
 Folosirea mijloacelor militare pentru apărarea valorilor şi intereselor 
fundamentale ale unei ţări, reprezintă o modalitate de acţiune de ultimă 
instanţă. Recurgerea la mijloace militare se realizează doar pentru apărarea 
statului împtriva unei agresiuni armate asupra teritoriului naţional, precum 
şi împotriva oricărei acţiuni care ar tinde să aducă atingeri integrităţii 
teritoriale a acestuia. 
 Scopul politicii de apărare naţională constituie descurajarea oricărei 
agresiuni la adresa unei ţări, iar în cazul producerii acesteia, prezervarea 
prin mijloace militare a intereselor naţionale fundamentale ale ţării 
respective. 
 Componentele instituţionale şi funcţionale ale apărării sunt 
proiectate şi funcţionează încă din timp de pace. 
 Apărarea armată reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor 
desfăşurate unitar de sistemul militar, în spaţiul terestru, aerian şi maritim, 
în scopul descurajării, zădărnicirii şi respingerii oricărei acţiuni militare care 
ar leza interesele fundamentale ale unei ţări. 
 

 Obiectivele strategice în domeniul apărării unei ţări sunt: 
• Prevenirea, descurajarea şi zădărnicirea unei eventuale 

agresiuni. 
• Integrarea în structurile militare ale zonei respective. 
• Sporirea contribuţiei la stabilitatea regională. 

În România, în anul 1999 în Cartea Albă a Guvernului sunt relatate 
obiectivele principale şi direcţiile politicii de apărare. 

 

 Obiectivele strategice în domeniul politicii de apărare a României, 
incluse în politica de securitate naţională a statului român şi în Programul de 
guvernare, în anul 1999, sunt: 
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 - creşterea capacităţii de apărare a ţării şi de descurajare a unei 
agresiuni externe; 
 - asigurarea interoperabilităţii cu structurile militare ale NATO şi 
UEO, în perspectiva aderării la aceste structuri; 
 -consolidarea rolului demnitarilor şi specialiştilor civili în elaborarea 
şi conducerea politicii de apărare; 

-continuarea reformei structurilor de coomandă şi operaţionale ale 
armatei pentru creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi eficacităţii acesteia; 

- constituirea şi menţinerea capabilităţilor pentru a acţiona în cadrul 
unor operaţiuni în sprijinul păcii şi de răspuns la crize; 

- sporirea contribuţiei la stabilitatea regională. 
 Conform concepţiei priviind securitatea naţională, la momentul 
prezent, colaborarea pe linie militară cu alte state, constituie atât o garanţie 
indirectă de securitate, cât şi o modalitate de perfecţionare a structurii 
militare. 
 Desfăşurată sub conducerea şi controlul autorităţilor publice 
constituţionale ale României, apărarea armată a ţării urmează a fi realizată 
în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Cartei ONU şi ale 
dreptului internaţional, scopul politic general constând în garantarea 
suveranităţii, independenţei  şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale şi a 
democraţiei constituţionale. 
 Pregătirea în vederea apărării armate se organizează pe întreg 
teritoriul ţării, dislocarea armatei asigurând capacitatea de luptă şi 
disponibilităţile operaţionale necesare ripostei ferme împotriva unei 
eventuale agresiuni. 
 Considerând NATO ca fiind principala organizaţie de apărare din 
spaţiul euro-atlantic, aptă să proiecteze condiţiile de securitate şi stabilitate 
de care are nevoie România în noul context geopolitic, eforturile româneşti, 
de ordin instituţional, au vizat adaptarea şi integrarea deplină în structurile 
politice şi militare ale Alianţei. Pe această direcţie s-a prevăzut că se 
urmăreşte: 
 - congruenţa între politica de apărare a României şi “Noul Concept 
Strategic al NATO”; 
 - pregătirea de forţe şi mijloace din toate categoriile de forţe ale 
armatei şi evaluarea acestora în cadrul procesului PARP; 
 -creşterea nivelului de participare la exerciţii şi alte acţiuni 
desfăşurate în comun în cadrul Parteneriatului pentru Pace (PfP); 
 - îmbunătăţirea pregătirii de stat major conform standardelor NATO 
şi extinderea acesteia la nivelul întregii armate. 
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 Procesul de restructurare a forţelor armate vizează adaptarea la 
nevoile de apărare specifice României, derivate din contextul geostrategic 
regional şi subregional, precum şi realizarea compatibilităţii cu structurile 
militare europene şi euro-atlantice. România îşi menţine astfel şi îşi 
perfecţionează capacităţile şi disponibilităţile de prevenire, descurajare şi 
rezolvare a oricăror tipuri de crize şi stări conflictuale. 
 

 Direcţiile de acţiune, prevăzute în cadrul politicii de apărare, sunt 
următoarele: 

a) creşterea capacităţii de luptă a armatei; 
 b) asigurarea resurselor necesare apărării; 
 c)dezvoltarea resurselor umane, intensificarea profesionalizării 
militarilor; 
 d) modernizarea învăţământului militar; 
 e) îmbunătăţirea înzestrării armatei; 
 f) restructurarea industriei de apărare; 
 g) dezvoltarea relaţiei cu societatea civilă; 
 h) amplificarea relaţiilor militare cu armatele altor state şi organisme 
internaţionale. 
 O relatare mai extinsă a conţinutului direcţiilor de mai sus, 
evidenţiază următoarele: 
 

a) Creşterea capacităţii de luptă a armatei este considerată 
principala direcţie a politicii de apărare, ca element esenţial pentru 
îndeplinirea de către armată a misiunilor încredinţate. 
 Obiectivele pregătirii pentru luptă se stabilesc în corelaţie cu 
misiunile şi resursele bugetare alocate. Acestea sunt racordate la noile 
orientări strategice, urmărindu-se atingerea standardelor de pregătire din 
armatele moderne. 
 

 b) Asigurarea resurselor necesare apărării vizează punerea la 
dispoziţia armatei a fondurilor financiare, materiale sau de altă natură, ca 
volum şi ca structură, pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor 
constituţionale ce-i revin. 
 

 c) Dezvoltarea resurselor umane şi intensificarea profesionalizării 
militarilor, condiţionează în mod hotărâtor, capacitatea de luptă a armatei. 
Pe această direcţie au fost proiectate sisteme performante de formare, 
perfecţionare şi specializare profesională. 
 

 d) Modernizarea învăţământului militar porneşte de la premisa că 
integrarea prin educaţie este unul din primii paşi în politica de aderare la 
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structurile europene şi euro-atlantice. Aceasta se poate realiza într-un ritm 
mult mai rapid decât alte domenii ale interoperabilităţii. Sistemul 
învăţământului militar cuprinde învăţământul de formare iniţială a viitorilor 
ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, precum şi cel de specializare şi 
perfecţionare pe timpul carierei militare. 
 

 e) Îmbunătăţirea înzestrării armatei constituie o prioritate a 
perioadei finalizării procesului de restructurare a forţelor armate. În politica 
de modernizare a înzestrării se au în vedere creşterea nivelului de 
performanţă a bazei tehnice materiale existente şi completarea cu tehnică  şi 
echipamente compatibile cu cele aflate în înzestrarea armatelor ţărilor 
membre NATO. Dotarea, cu prioritate, cu echipamente şi platforme produse 
de industria naţională de apărare, precum şi prin achiziţii din străinătate 
constituie elemente de urmărit pentru procesul autohton de modernizare a 
înzestrării. 
 

 f) Restructurarea industriei naţionale de apărare urmăreşte ca, în 
viitor, acest sector economic să devină competitiv în calitate de principal 
furnizor al armatei. În acest scop, prin restructurare, privatizare şi 
retehnologizare, industria pentru apărare trebuie să producă eficient, potrivit 
criteriilor economiei de piaţă. 
 

 g) Dezvoltarea raporturilor dintre armată şi societate şi întărirea 
controlului democratic asupra instituţiei militare constituie parte organică 
a politicii de apărare.  

Armata devine o instituţie transparentă; societatea civilă are acces la 
informaţiile referitoare la principalele sale activităţi printr-o structură de 
relaţii publice şi în acelaşi timp, conform exigenţelor statului de drept, 
sistemul militar este supus controlului democratic. 

 

 h) Amplificarea relaţiilor militare cu armatele altor state şi cu 
organisme internaţionale reprezintă o parte integrantă a politicii externe 
româneşti de promovare a intereselor naţionale de securitate. 
 

 Principalele repere ale relaţiilor militare externe sunt: 
• intensificarea cooperării cu structurile de securitate europene şi euro-

atlantice; 
• extinderea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu armatele statelor 

membre ale NATO; 
• realizarea unor raporturi militare de bună vecinătate şi parteneriat cu 

armatele vecine Românei; 
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• intensificarea cooperării cu armatele statelor participante la 
Parteneriatul pentru Pace; 

• dezvoltarea unor relaţii militare coerente, mutual benefice, cu 
armatele statelor din orice zonă a lumii, care prezintă interes pentru 
România. 

 
4.1. Elemente de politică de securitate a României 

 

 O politică de securitate se bazează pe concepte care sunt selectate 
dintr-o mulţime coerentă şi actualizată de cerinţe interne şi externe. 
 Principalele concepte luate în considerare pentru România sunt 
legate de prevenirea, descurajarea şi rezolvarea pe cale paşnică a 
intereselor naţionale şi a valorilor statului. Interesele naţionale fundamentale 
sunt imuabile şi general valabile în timp. 
 Totuşi, diferite orientări de guvernare clasifică şi reclasifică grupul 
intereselor naţionale, eliminând sau adăugând unele elemente, însă cel mai 
adesea procedurile vizează ierarhizarea şi reierarhizarea acestora. 
 Astfel, Consiliul Suprem de Apărare a Tării a validat următorul grup 
de interese naţionale fundamentale ale României: 
 - garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi 
a siguranţei cetăţenilor ţării; 
 - consolidarea unui regim politic democratic, bazat pe respectarea 
Constituţiei şi supremaţia legii; 
 -asigurarea existenţei statului naţional român, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil; 
 - sprijinirea legăturilor cu românii din afara graniţelor ţării, pentru 
conservarea identităţii lor; 
 - participarea României la asigurarea securităţii şi stabilităţii în 
Europa. 
 În promovarea şi apărarea intereselor naţionale, acţiunile prioritare 
se realizează prin diferite mijloace: politice, diplomatice, economice, 
sociale, militare, de relaţii publice, de informaţii, prin cooperare cu alte state 
şi organizaţii internaţionale. 
 În concepţia actuală, statul român nu consideră nici un alt stat ca 
potenţial inamic. 
 În perspectivă mai concretă se consideră că România îşi promovează 
interesele naţionale prin: 
 -dezvoltarea economico-socială; 
 -integrarea României în structurile economice şi de securitate 
europene şi euro-atlantice; 
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 -dezvoltarea infrastructurii teritoriale şi valorificarea poziţiei 
geostrategice a ţării; 
 -asigurarea unei capacităţi militare proprii, adaptată exigenţelor 
apărării naţionale şi integrării în Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea 
Europeană (în perspectiva clădirii Identităţii Europene de Securitate şi 
Apărare – ESDI); 
 -asigurarea respectării drepturilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, conform standardelor internaţionale. 
 

4.2. Demersurile strategice de integrare a României în  
structurile europene şi euro-atlantice 

 

 După schimbarea de sistem din anul 1989, forţele politice şi 
decizionale româneşti au formulat opţiunea ţării direcţionată ferm spre 
structurile vest-europene dezvoltate. 
 Se consideră că, natural, România aparţine geografic, istoric şi prin 
tradiţie, civilizaţiei şi lumii europene. Aderarea la aceste organizaţii poate 
reprezenta confirmarea apartenenţei la valorile bazate pe principiile 
democraţiei, libertăţilor individuale şi statului de drept, aşa cum sunt ele 
exprimate în preambulul Tratatului de la Washington. 
 Argumentele principale formulate în favoarea opţiunii de integrare în 
NATO, Uniunea Europeană şi UEO relevă faptul că, statutul de membru al 
NATO şi/sau UEO conferă României garanţii de securitate, în contextul 
unui peisaj politic european şi internaţional caracterizat prin existenţa 
factorilor de instabilitate şi difuziunii noilor riscuri şi ameninţări. 

Cheltuielile pentru securitate şi apărare ale României sunt mai mici 
în NATO decât în afara acestuia. 
 Integrarea în Uniunea Europeană ar contribui la accelerarea 
procesului de dezvoltare economică a ţării, înlăturând astfel riscurile de 
natură internă la adresa securităţii. Pentru integrare, România ar putea oferi 
elemente strategice, militare şi economice relevante, ce ar trebui să 
contribuie la extinderea configuraţiei structurilor respective. 
 Astfel, ofertele principale se referă la: 
 

a) Elemente de natură strategică: 
 • România este, ca dimensiune, a doua ţară din Europa Centrală, 
practic din spaţiul dintre Marea Baltică şi Marea Neagră şi dispune de un 
potenţial demografic şi economic apreciabil; 
 • România reprezintă un factor de stabilitate în Balcani, zonă cu un 
potenţial conflictual ridicat; 
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 • Prin poziţionarea faţă de spaţiul NATO, România contribuie în 
mod substanţial, ca membru al alianţei, la întărirea flancului sudic al 
acesteia; 
 • Vecinătatea cu Marea Neagră sporeşte importanţa strategică a 
României. 

 

b) În domeniul militar, oferta are în vedere: 
 • România poate pune la dispoziţia NATO forţe armate de toate 
categoriile (terestre, aeriene şi maritime); 
 • Prezenţa armatei române la acţiuni comune şi la misiuni 
internaţionale în sprijinul păcii; 
 • Iniţierea şi participarea la forţe multinaţionale (Forţa 
Multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei, CENCOOP, SHIRBRIG, 
BLACKSEAFOR, Batalionul româno-ungar, Batalionul româno-
moldovean, Batalionul româno-ungaro-ucrainian). 

 

c) În sfera economică apar ca importante următoarele aspecte: 
 • Posibilităţile multiple pentru investitorii străini de a-şi extinde 
afacerile în România, îndeosebi în domeniile: energetic, agricultură, turism, 
lucrări de infrastructură, industrie de apărare şi comerţ; 
 • O piaţă internă mijlocie: poate oferi o forţă de muncă calificată, 
numeroasă şi ieftină; 
 • Rezerve în domeniul resurselor naturale. 
 În anul 1999, s-a stabilit că există premise pentru adaptarea 
sistemului militar românesc la cerinţele NATO, Uniunii Europene şi UEO, 
care se referă la aplicaera standardelor euro-atlantice în procesul de reformă 
a armatei. 
 Modernizarea, redimensionarea şi restructurarea forţelor armate, în 
vederea constituirii unei structuri militare de tip occidental, au fost lansate 
după 1989. Având la bază Strategia de Securitate Naţională, Strategia 
Militară a României, Concepţia de Planificare a Apărării, Legea privind 
Apărarea Naţională şi, în funcţie de nivelul resurselor disponibile, aceste 
procese urmăresc un set de obiective dintre care sunt prioritare: 
 - realizarea interoperabilităţii operaţionale, tehnice şi administrative 
cu sistemul militar al NATO şi cu forţele armate ale statelor membre, în 
prima fază pentru unităţile puse la dispoziţia NATO pentru exerciţii şi 
misiuni comune; 
 - eficientizarea sistemului militar, astfel încât acesta să dispună de 
capacitatea operaţională necesară pentru o apărare credibilă a ţării; 
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 - constituirea instrumentelor operaţionale moderne, în cadrul 
forţelor armate, prin care România să poată participa la eforturile NATO şi 
ale organismelor internaţionale, vizând reglementarea diferendelor 
internaţionale, prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor şi apărarea 
colectivă, participarea la operaţiuni militare multinaţionale în sprijinul păcii, 
la întărirea încrederii şi stabilităţii în Europa Centrală şi de Sud-Est, la 
acţiuni cu caracter umanitar şi la alte activităţi militare; 
 - aplicarea unui program coerent de modernizare a echipamentelor 
în concordanţă cu resursele bugetare; 
 - înfiinţarea Forţei de Reacţie Rapidă (1997) ca model de dezvoltare 
a reformei în cadrul întregii structuri de forţă; 
 - menţinerea unui ritm de modernizare şi restructurare a Armatei 
României care să-i permită îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul 
PARP extins şi adaptat, circumscrise Planului de Acţiuni pentru Integrare 
(M.A.P.); 
 - creşterea nivelului de profesionalizare al personalului armatei, 
concomitent cu reducerea treptată a efectivelor; 
 - reorganizarea sistemului de învăţământ militar după model 
occidental; 
 - participarea cadrelor militare la cursuri de pregătire organizate de 
NATO. 
 

4.3. Participarea la organismele de cooperare în care sunt 
implicate NATO şi UE. 

 

 Acestea în principal vizează: 
 

1) Participarea la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantică: 
România, în calitatea sa de membru fondator al NACC, a cărui 

şedinţă inaugurală a avut loc la 20 decembrie 1991, a participat la 
consultările şi reuniunile organizate la nivel de miniştri de externe şi 
reprezentanţi ai statelor membre pe probleme politice şi de securitate. 

 

 2) Participarea la Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic: 
 Statele membre ale Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (NACC) 
şi statele participante la Parteneriatului pentru Pace (PfP), având drept 
preocupare atingerea unui nou nivel calitativ al cooperării militare dintre 
ele, au decis în 1997, înfiinţarea Consiliului Parteneriatului  Euro-Atlantic 
(EAPC). În calitatea sa de succesor al NACC, EAPC asigură cadrul 
consultărilor dintre membrii săi în ceea ce priveşte problemele politice şi de 
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securitate. În cadrul EAPC se realizează consultarea politică şi cooperarea 
practică cu acces egal pentru aliaţi şi parteneri. 
 România are în vedere domenii, cum ar fi: 
 - securitatea în sud-estul Europei; 
 - gestionarea situaţiilor de criză; 
 - controlul armamentelor; 
 - proliferarea armelor de nimicire în masă; 
 - terorismul internaţional; 
 - planificarea apărării şi bugetelor; 
 - controlul democratic şi civil asupra forţelor armate; 
 - educaţia şi instruirea. 
  

3) Participarea la Parteneriatul pentru Pace mai operaţional: 
 Participarea României la Parteneriatul pentru Pace a fost o etapă de 
tranziţie, până în momentul integrării sale în Alianţă. 

 •  În anul 2004 NATO lansa la Bruxelles “Parteneriatul pentru Pace”, 
deschizând, astfel, un nou capitol în relaţiile cu ţările partenere din centrul şi 
estul Europei, Caucaz şi Asia Centrală. Ideea creării acestui program a fost 
lansată pentru prima dată de către generalul John M. Shalikashvili, fost 
comandant suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR).  

•  România a fost prima ţară care a semnat Documentul-Cadru al 
Parteneriatului pentru Pace pe data de 26 ianuarie 1994, după ce pe 20 
decembrie 1991 devenise membru fondator al Consiliului de Cooperare 
Nord Atlantic.  

•  Scopul de bază al programului era stimularea şi sprijinirea reformei 
interne a sectorului de apărare din ţările partenere şi de a crea forţe armate şi 
instituţii de apărare moderne, eficace şi responsabile, din punct de vedere al 
cerinţelor unui stat democratic.  

•  În cadrul Parteneriatului pentru Pace s-au desfăşurat acţiuni pentru 
realizarea unei deschideri în domenii ca: bugetul alocat pentru apărare, 
controlul civil asupra armatei, planificarea apărării şi participarea la 
exerciţii militare întrunite, crearea capabilităţii forţelor de a desfăşura 
acţiuni comune cu NATO în sprijinul activităţilor desfăşurate sub egida 
ONU şi OSCE.  

•  Parteneriatul a fost proiectat pentru a contribui la înregistrarea unor 
progrese în reorganizarea fortelor armate după modelul statelor NATO, 
realizarea unui cadru legislativ pentru apărare nou, operaţionalizarea unor 



 80

unităţi şi creşterea interoperabilităţii operaţionale şi tehnice a forţelor puse 
la dispoziţie pentru operaţiuni în sprijinul păcii conduse de NATO, 
reorganizarea învăţământului militar, introducerea sistemului de 
planificare a apărării conform standardelor NATO etc.  

•  Fiecare ţară parteneră a fost invitată să elaboreze, la alegere, o listă cu 
activităţi concrete în care ar dori sa fie angajate.  

•  Programul s-a dovedit a fi un instrument vital pentru apropierea de 
Alianţă a ţărilor partenere , trei dintre acestea devenind membre ale NATO 
în prima etapă de aderare, iar alte şapte, printre care şi Romania, aderând în 
etapa a doua.  

•  Parteneriatul Euro-Atlantic a fost un catalizator al transformărilor interne 
şi al cooperării internaţionale în domeniul securităţii.  

•  Un aspect deosebit de important al programului PfP este realizarea 
interoperabilităţii, prin aceasta înţelegându-se faptul că forţele armate din 
ţările partenere sunt antrenate să opereze alături de trupele din ţările membre 
NATO, permiţând ţărilor partenere să ia parte la operaţiile conduse de 
Alianţă.  

•  Documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace, împreună cu Programul 
Individual de Parteneriat (IPP), Programul de Lucru al Parteneriatului 
(PWP) şi Procesul de Planificare a Apărării (PARP), sunt elementele de 
bază ale participării României la activităţile desfăşurate în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace. Romania a luat parte, de asemenea, şi la alte 
iniţiative lansate în cadrul PfP, cum ar fi: Parteneriatul Intensificat şi Mai 
Operational (EMOP), Cadrul Politico-Militar pentru Operaţiile PfP conduse 
de NATO (PMF), Conceptul Capabilităţilor Operaţionale (OCC), Programul 
Intensificat de Instruire şi Educare (TEEP).  

•  Această participare a reprezentat o etapă obligatorie de parcurs în 
procesul de pregătire pentru integrare în Alianţă. Participarea României în 
cadrul Parteneriatului pentru Pace a prefigurat reforma instituţiei militare şi 
reprezintă pârghia necesară pregătirii forţelor destinate pentru misiunile de 
tipul operaţiilor în sprijinul păcii.  

 Activităţile circumscrise Planului de Acţiune pentru Aderare 
(M.A.P.) elaborat de NATO în aprilie 1999, atât cele din cadrul Programului 
Individual de Parteneriat care urmăresc realizarea a 44 de obiective de 
interoperabilitate, cât şi îndeplinirea celor zece Obiective Iniţiale de 
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Parteneriat, asumate de România în cadrul PARP extins şi adaptat (Procesul 
de Planificare şi Evaluare pentru ciclul al III-lea) au avut ca scop pregătirea 
României pentru aderare, având în vedere paragrafele 4 şi 39 ale „Noului 
Concept Strategic al Alianţei”, adoptat la summitul de la Washington. 
 România a desemnat forţe, tehnică de luptă şi alte facilităţi în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, pentru: misiuni de menţinere a păcii, misiuni de 
căutare şi salvare, misiuni umanitare. 

În perioada 1994 – 2004, România a participat la mai mult de 3.400 
activităţi şi exerciţii NATO/PfP. Dacă în anul 1994, primul an ca ţară 
parteneră, Romania a fost prezentă la 60 de activităţi şi 3 exerciţii NATO, 
NATO/PfP şi „în spiritul PfP”, în 1997 participarea s-a extins la 580 de 
activităţi şi 18 exerciţii, iar în anul 2003 s-a ajuns la 258 de activităţi şi 20 
exerciţii. Se poate observa că, în timp, s-a schimbat raportul 
cantitate/calitate, în sensul creşterii calităţii participării în dauna cantităţii. 
Începând cu anii 1998/1999 atenţia s-a îndreptat către participarea la acele 
activităţi şi exerciţii care să corespundă, într-o masură mai mare, nevoilor de 
pregătire a trupelor româneşti.  

Programul PfP a reprezentat pentru România fundamentul pregătirii 
pentru a putea acţiona ca „generator de securitate” în plan regional şi 
global. În acest sens, forţele armate române au organizat şi au luat parte la 
întreaga gamă de exerciţii NATO/PfP (terestre, aeriene, navale, logistice şi 
de protecţie civilă), implicând personal şi tehnică din toate categoriile de 
forţe ale armatei, care au exersat cele trei misiuni de baza ale PfP, stabilite 
prin Documentul-Cadru: operaţiuni în sprijinul păcii (Peace Support 
Operations – PSO), căutare-salvare (Search and Rescue – SAR) şi ajutor 
umanitar (Humanitarian Assisstance – HA).  

Majoritatea activităţilor pe care România le-a desfăşurat în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace au fost planificate prin Programul Individual de 
Parteneriat, document programatic elaborat cu avizul NATO. S-a participat, 
însă, şi la exerciţii şi activităţi „în spiritul PfP”, agreate şi încurajate de către 
Alianţă.  

România a participat la activităţile selectate din Programul de Lucru 
al Parteneriatului (PWP) în funcţie de nevoile şi priorităţile proprii, bazate 
pe principiul autodiferenţierii şi având în vedere îndeplinirea obiectivelor 
politice generale asumate, dezvoltarea capacităţilor militare şi a altor 
capacităţi care să facă posibilă indeplinirea obiectivelor specifice ale 
Parteneriatului.  
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Coordonarea participării la exerciţiile şi activităţile NATO, 
NATO/PfP şi „în spiritul PfP” s-au executat şi se execută împreuna cu 
Misiunea României la NATO şi UE, respectiv Reprezentanţa Militară a 
României la NATO şi UE şi Reprezentanţa Statului Major General la 
SHAPE, şi prin participarea la programul “Partnership Staff Elements” 
(PSE).  

România a fructificat la maximun avantajele oferite de Procesul de 
Analiză şi Planificare a Parteneriatului (P.f.P. Planning and Review 
Process – PARP), acest important mecanism de planificare-evaluare a 
forţelor şi mijloacelor pregătite să participe în operaţii alături de forţele şi 
structurile NATO.  

Întregul efort pe care l-a făcut România, în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace, a scos în evidenţă legatura indisolubilă dintre decizia ţării 
noastre de a se alătura Alianţei şi acţiunile concrete de cooperare şi 
instrucţie în cadrul ariilor de cooperare ale NATO cu partenerii.  

Experienţa acumulată de România, prin participarea în cadrul 
diferitelor iniţiative PfP, precum şi progresele înregistrate în procesul de 
reformă a forţelor armate, au constituit un fundament solid pentru angajarea 
României în cadrul Planului de Acţiune pentru Aderare (MAP), lansat cu 
ocazia Summit-ului NATO de la Washington (1999). Prin acesta Alianţa a 
dorit promovarea Dialogului Individual Intensificat între NATO şi statele 
aspirante în scopul orientării pregătirii acestora pentru aderarea la Alianţă.  

Din perspectiva transformarilor pe care le traversează Alianţa, în 
vederea adaptării la noile riscuri de securitate, în prezent, programul PfP 
parcurge o etapa de revizuire a mecanismelor sale, iniţiată în cadrul 
Summit-ului de la Praga. Pe timpul discuţiilor de aderare, România a 
declarat că intenţionează să sprijine, în continuare, dezvoltarea acestui 
program, mai ales din considerente de securitate regională, având în vedere 
că două state din zona balcanică, respectiv Bosnia-Herţegovina şi Uniunea 
Serbia şi Muntenegru, şi-au declarat intenţia şi întreprind eforturi susţinute 
pentru a deveni membri ai acestui program. Mai mult decât atât, regiunea 
Mării Negre şi zona Asia Centrală-Caucaz sunt de importanţă vitală pentru 
Alianţă, ceea ce reprezintă tot atâtea oportunităţi pentru România de a se 
implica activ, prin contribuţii efective şi oferirea de asistenţă în vederea 
dezvoltării unui sistem de securitate benefic pentru toate statele din regiune.  
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România participă în cadrul Parteneriatului pentru Pace şi după ce a  
devenit membră a Alianţei, în primavara anului 2004, atât pentru 
completarea nevoilor proprii de pregătire, cât şi pentru acordarea de 
asistenţă ţărilor aspirante la statutul de membru al NATO, precum şi 
celorlalte ţări participante în cadrul programelor de parteneriat. După 
Summit-ul de la Istanbul, procesul de reformare a Parteneriatului pentru 
Pace s-a intensificat pentru a crea o legatură mai strânsă între activităţile de 
parteneriat şi cele destinate exclusiv ţărilor membre NATO.    

 Studiul “Armata României 2010” arată că la mijlocul intervalului 
(2005), România poate fi pregătită şi poate pune la dispoziţie, următoarele 
forţe operaţionale şi capabilităţi pentru diferite misiuni: 
 

 În afara teritoriului naţional: 
 - 1 brigadă aeromobilă; 
 - 1 flotilă de transport aerian; 
 - unităţi de infanterie; 
 - unităţi de vânători de munte; 
 - unităţi de paraşutişti; 
 - structuri de sprijin de luptă şi logistice. 
 

 Pe teritoriul naţional: 
 - 3 brigăzi mecanizate; 
 - 1 brigadă tancuri; 
 - 1 brigadă vânători de munte; 
 - mari unităţi şi unităţi de sprijin de luptă şi logistice; 
 - 4 poligoane de instrucţie, trageri şi aplicaţii pentru eşaloane 
companie şi batalion; 
 - 2 poligoane de antrenament pentru vânători de munte; 
 - 1 poligon pentru instrucţie şi antrenament în domeniul NBC; 
 - 4 aerodromuri militare; 
 - infrastructura necesară forţelor terestre, aeriene şi maritime ale 
Alianţei pentru acţiuni pe teritoriul ţării noastre şi suportul logistic 
corespunzător. 
 Forţele puse la dispoziţie de România în cadrul PARP, începând cu 
1999, pentru exerciţii şi misiuni NATO şi UEO de menţinere a păcii, 
căutare – salvare şi imanitare, au fost, în principal, următoarele: 
 

 a) Pentru exerciţii PfP: 
 - 1 comandament de brigadă mecanizată; 
 - 1 companie cercetare; 
 - 1 batalion transmisiuni; 
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 - 1 escadrilă de aviaţie vânătoare – bombardament  MIG 21 
LANCER; 
 - toate forţele şi elementele nominalizate pentru operaţiuni de sprijin 
al păcii, căutare-salvare şi misiuni umanitare. 
 

Participarea României la activităţi în cadrul PfP 
 

 Direcţiile de acţiune pe baza cărora s-a desfăşurat planificarea şi 
derularea activităţilor şi exerciţiilor în cadrul PfP au fost: 
 

 1. Sporirea complexităţii exerciţiilor la care se participă. 
 

 2. Creşterea capacităţii de participare la operaţii. Pentru aceasta, 
România are în vedere: 

- participarea la exerciţii pentru a asigura pregătirea specifică a 
trupelor; 

- procurarea echipamentului necesar pentru acest tip de operaţii; 
- pregătirea unităţilor militare pentru a fi gata să fie integrate în 

structurile respective. 
 

3. Pregătirea pentru a lua parte la toate misiunile NATO, cu 
excepţia celor care intră sub incidenţa Art. 5 al Tratatului de la Washington. 
Aceasta implică pregătirea unor forţe care să beneficieze de înzestrarea 
specifică pentru misiunile de management a crizelor civile sau militare. 

 

 4. Dezvoltarea unei componente subregionale a Parteneriatului 
pentru Pace, care să ofere un cadru de dezvlotare unitar iniţiativelor de 
cooperare militară subregională, pe domeniile PfP, din spaţiul euro-atlantic. 
 

 5. Pregătirea pentru a răspunde cerinţelor impuse de participarea 
României în cadrul dialogului individualizat “19+1”. 
 

 Domeniile principale de cooperare în adrul PfP, privesc următoarele 
aspecte: 
 1. Apărare Antiaeriană (ADF). 
 2. Managementul/Controlul Spaţiului Aerian (ASM). 
 3. Consultaţii, Comandă şi Control, inclusiv Sisteme de Comunicaţii 
şi Informatică (C3). 
 4. Planificarea Urgenţelor Civile (CEP). 
 5. Managementul Crizelor (CRM). 
 6. Controlul democratic a forţelor Armate şi Structuri de Apărare 
(DCF). 
 7. Planificarea Apărării şi Bugetară (DPB). 
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 8. Planificarea, Organizarea şi Managementul Programelor Naţionale 
de Înzestrare pentru Apărare şi Cooperare Internaţională în Domeniul 
Armamentelor (DPM). 
 9. Politica/Strategia de Apărare (DPS). 
 10. Planificarea, Organizarea şi Managementul Cercetării Ştiinţifice 
şi Tehnologice în Domeniul Apărării (DRT). 
 11. Structuri de Apărare (DST). 
 12. Exerciţii şi Activităţi de Pregătire conexe acestora (ERT). 
 13. Geografie Militară (GEO). 
 14. Pregătire Lingvistică (LNG). 
 15. Logistică (LOG). 
 16. Servicii medicale (MED). 
 17. Sprijinul Meteorologic pentru Forţele NATO şi ale Partenerilor 
(MET). 
 18. Infrastructura Militară (MIF). 
 19. Menţinerea Păcii (PK). 
 20.Aspecte Operaţionale, Materiale şi Administrative ale 
Standardizării (STD). 
 21. Exerciţii Militare şi Activităţi de Pregătire conexe (TEX). 
 22. Învăţământ, Pregătire şi Doctrină Militară (TRD). 
 

b) Pentru operaţiuni de sprijin al păcii: 
 - 4 batalioane de infanterie; 
 - 1 batalion geniu; 
 - 1 companie vânători de munte (şi pentru misiuni de căutare-salvare 
SAR); 
 - 1detaşament de transport aerian cu 3 avioane C-130 B (numai 
pentru misiuni de transport); 
 - 1 batalion operaţiuni speciale (paraşutişti); 
 - 1 companie operaţiuni speciale (paraşutişti); 
 - 1 distrugător; 
 - 2 dragoare maritime; 
 - 1 grup scafandri; 
 - 7 nave fluviale: 4 vedete blindate, 2 monitoare, 1 remorcher 
(remorcherul inclusiv pentru SAR); 
 - 1 spital de campanie; 
 - 1 detaşament aprovizionare C.L.; 
 - 1 detaşament deminare; 
 - 1 detaşament de protecţie civilă. 
 



 86

c) Pentru misiuni de căutare-salvare SAR: 
 - 1 escadrilă elicoptere IAR – 330; 
 - 1 navă de intervenţie cu scafandri; 
 - 1 remorcher maritim salvator. 

Se poate concluziona că programul PfP a fost benefic pentru 
România, deoarece a contribuit la structurarea procesului de reformă a 
forţelor armate, iar într-o perspectivă mai cuprinzatoare, la atingerea 
obiectivului strategic al politicii externe românesti, integrarea „de facto” în 
structurile euro-atlantice19. 

 România este partener asociat la UE din anul 1991. În intervalul 
de după asociere au avut loc schimburi de informaţii cu această structură de 
securitate pe următoarele domenii: 
 - realizarea identităţii europene de securitate şi apărare; 
 - creşterea rolului operaţional al UE; 
 - necesitatea înfiinţării unui centru de analiză a situaţiilor de criză, 
precum şi a unei structuri informative a UE pentru situaţii de criză; 
 - concepţia comună de securitate a membrilor UE şi a partenerilor 
asociaţi; 
 - participare la operaţiile de menţinere a păcii; 
 - instruire în domeniul deminării şi cercetării pentru deminare, 
precum şi referitor la posibilităţile naţionale de susţinere în aceste domenii; 
 România a participat la reuniunile şi conferinţele UE la care a fost 
invitată, prin reprezentanţii săi din cadrul Misiunii de Legătură pe lângă 
NATO şi UE, de la Bruxelles şi prin trimiterea unor reprezentanţi din ţară, 
din cadrul Statului Major General (Secţia Cooperare Militară Internaţională, 
Centrul Operaţional pentru Situaţii de Criză), precum şi din Direcţia 
Integrare Europeană şi Euro-Atlantică. Legătura cu sediul UE de la 
Bruxelles se face prin intermediul secţiunii militare a acesteia subordonată 
Direcţiei Integrare Europeană şi Euro-Atlantică. 
 De asemenea, România este membru al Organizaţiei pentru 
Securitate şi Apărare în Europa (OSCE) din noiembrie 1972, fiind 
angrenată constant în dezvoltarea conceptului privind securitatea 
cooperativă, bazată pe democraţie, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, statului de drept, economia de piaţă şi dreptatea socială. 
 România a participat la activităţile OSCE în domeniul politic şi de 
securitate, inclusiv ale Forumului pentru Cooperare în domeniul securităţii, 
prin aplicarea obligaţiilor ce îi revin din Tratatul privind armele 
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convenţionale în Europa (CFE – 1990) şi a prevederilor din documentele ce 
cuprind măsurile de încredere şi securitate (CSBM). 
 Din partea României a apărut propunerea de asumare de către 
statele participante a unor obligaţii suplimentare în domeniul combaterii 
proliferării armelor nucleare şi chimice, precum şi al controlului transferului 
armelor convenţionale şi tehnologiei militare. 

În domeniul aplicării măsurilor de încredere şi securitate, România a 
ratificat Acordul multinaţional “Cer-Deschis” ale cărui prevederi se aplică 
cu succes în relaţiile bilaterale cu Ungaria. 
 România şi-a manifestat interesul în adaptarea Tratatului CFE noilor 
condiţii pentru a nu se ajunge la o concentrare a armelor convenţionale în 
anumite porţiuni din zona de valabilitate a tratatului. 

La începutul acestui mileniu, OSCE este tot mai vizibil implicată în 
complexitatea situaţională din Europa în general şi în cea de sud-est în 
special, prin toate funcţiile majore pe care le îndeplineşte. 

Astfel, organizaţia s-a transformat, adeseori, în forum de dezbatere 
politică cu privire la sistemele guvernamentale ale statelor din zonă şi la 
tipologia democraţiilor în curs de dezvoltare, exprimându-şi, totodată, 
vocaţia general-europeană pentru valorile şi interesele regionale şi zonale, 
care trebuie armonizate cu realităţile socio-economice locale şi continentale.  

În câteva situaţii a făcut chiar şi diplomaţie preventivă, legată de 
blocarea unor evoluţii regionale spre confruntare armată. 

Cel mai frecvent, OSCE s-a achitat cu suficient succes de problema 
controlului armamentelor, iniţierea şi monitorizarea aplicării măsurilor de 
încredere şi securitate, în strânsă legătură cu urmărirea perseverentă a 
respectării drepturilor omului, cu preponderenţă în Balcani şi în spaţiul 
caucazo-caspic. 

În felul acesta se confirmă, fără echivoc, triplul rol al OSCE pentru 
dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a zonei din sud-estul 
continentului: ca forum de securitate regională şi, uneori, conştiinţă morală a 
Europei mari, integrate şi integratoare şi, mai ales, ca instrument pentru 
gestionarea crizelor din diferite regiuni ale zonei. 

Iniţiativa Cooperării economice europene la Marea Neagră 
permite celor 11 ţări riverane sau situate în Regiunea Mării Negre, 
observatorilor din ţări asiatice (Egipt, Israel), africane (Tunisia) şi europene, 
precum şi unui număr important de organizaţii internaţionale, printre care 
Uniunea Europeană (UE), Organizaţia pentru Securitate şi Apărare în 
Europa (OSCE), Consiliul Europei, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca 
Europeană de Investiţii (BEI), Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) 
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ş.a. să participe activ la accelerarea dezvoltării economice şi sociale a 
statelor membre, în perspectiva integrării lor europene, prin intensificarea 
cooperări multilaterale (inclusiv în domeniul militar), prin folosirea 
avantajelor care decurg din proximitatea geografică, complementaritatea 
economiilor naţionale şi, mai ales, din bogatul potenţial de resurse naturale 
şi umane existente în regiune. 

Domeniile prioritare de cooperare acoperă aproape toate problemele 
de bază ale dimensiunilor principale ce dau conţinut concret securităţii 
locale, regionale şi zonale. În felul acesta este facilitată integrarea politico-
economică şi militară europeană. Colaborarea în dimensiunea militară a 
securităţii regionale şi zonale cunoaşte o revigorare în ultima vreme pe 
chestiuni concrete. 

În Europa de sud-est, NATO promovează, în ultimul timp, trei 
categorii de determinări majore: operaţiuni specifice gestionării crizelor în 
afara Europei, iniţiative şi procese de stabilitate zonală şi iniţiative şi 
procese de dezvoltare a cooperării regionale. Toate acestea sunt corelate, 
într-o mare măsură, cu demersurile efectuate şi în curs de desfăşurare de 
către UE (Pactul de Stabilitate) şi OSCE (funcţiile de bază). 

Aşadar, apar tot mai evident, pe de o parte preocupările proprii 
organizaţiei pentru gestionarea crizelor şi asigurarea stabilităţii extra-
europene, iar pe de altă parte reacţia oportună şi consistentă a acesteia la 
iniţiativele statelor din regiune. 

Iniţiativele NATO pentru Europa de sud-est sunt cele mai importante 
determinări la ora actuală. În esenţă se bazează pe patru instrumente 
complexe: Forumul Consultativ asupra Problemelor Securităţii în Europa de 
sud-est, format din ţările balcanice (mai puţin Serbia şi Muntenegru) şi 
NATO, care activează la nivel de ambasadori pe lângă sediul Alianţei de la 
Bruxelles; Grupul de lucru ad-hoc, sub auspiciile Politicii Comune de 
Apărare Europeană; instrumentele Parteneriatului pentru Pace (PfP); 
programele regionale de cooperare pe domenii ale securităţii. 

Dintre preocupările majore se mai pot enumera problemele ce 
vizează identificarea riscurilor şi oportunităţilor în sfera securităţii 
regionale, prin prezentarea unui angajament politic de bună vecinătate în 
Balcani, la care au aderat toate statele din zonă, dar şi unele din Occident, 
alături de elaborarea planurilor individuale şi colective de contracarare a 
terorismului, în plan local şi regional. 

Angajarea de durată a NATO în sud-estul Europei are la bază 
deciziile politice asumate la Summit-urile NATO de la Madrid (1997) şi 
Washington (1999), când a fost recunoscută necesitatea de a promova 
stabilitatea, securitatea şi cooperarea regională între statele din zonă.  



 89

Un prim eveniment organizat în noul context a fost Reuniunea 
şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre NATO cu liderii statelor din 
sud-estul Europei, cu ocazia Summit-ului de la Washington. Rezultatele 
politice favorabile au fost imediate şi benefice pentru derularea 
evenimentelor ulterioare. 

Iniţiativa NATO din sud-estul Europei este complementară altor 
eforturi regionale, zonale şi internaţionale, care au ca obiectiv final 
reintegrarea politico-economică a regiunii în contextul general-european. 
Lansată la Summit-ul NATO de la Washington, Iniţiativa NATO este 
menită să completeze cadrul de cooperare oferit de alte structuri de 
securitate colectivă şi să includă în acest proces state ca Bosnia şi 
Herţegovina ori Croaţia, neparticipante în PfP până în acel moment. După 
înlăturarea vechii conduceri politico-militare a fost posibilă şi includerea 
fostei Iugoslavii în acest program.  

O altă caracteristică a Iniţiativei este faptul că proiectele lansate în 
cadrul acesteia pot fi conduse de statele din regiune, cu sprijinul NATO. 

În anul 2000, s-a creat Grupul director pentru cooperarea în sud-
estul Europei (SEEGROUP), la care participau, dintre statele regiunii: 
Albania, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Slovenia, iar dintre statele membre 
NATO: Turcia (şi în calitate de stat sud-est european), Italia şi SUA. 
Ulterior s-au alăturat grupului Iugoslavia (2001) şi Bosnia şi Herţegovina 
(2002). 

O realizare importantă a grupului o reprezintă Documentul de 
Asociere Comună în Sud-Estul Europei (SEECAP – South-East Europe 
Common Assessment Paper on Regional Security Challenges and 
Opportunities), care a fost elaborat la propunerea României. Documentul 
conţine o evaluare cuprinzătoare a mediului de securitate în sud-estul 
Europei şi sintetizează percepţiile comune ale statelor din regiune privind 
riscurile cu care se confruntă, precum şi posibilităţile de cooperare pentru 
combaterea acestora. 

Iniţiativa reprezintă, totodată, o platformă de cooperare între NATO 
şi PSESE – Masa de lucru III, pe probleme de securitatea Pactului de 
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care a facilitat realizarea unor 
programe concrete, cum ar fi cel în domeniul reconversiei bazelor şi 
personalului militar din România şi Bulgaria. Croaţia şi Albania au solicitat 
şi ele programe similare. 

În ceea ce priveşte „SEEGROUP”, se poate afirma că este într-o 
relaţie de complementaritate cu Iniţiativa NATO pentru Europa de sud-est, 
este sprijinit de expertiza Secretariatului Internaţional NATO şi urmăreşte 
consemnarea asistenţei regionale de securitate. 
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Această structură are în vedere, în principal, şi probleme legate de 
evoluţia securităţii regionale, după ce la Reuniunea din ianuarie 1999 s-a 
decis înfiinţarea unei Forţe comune, ca instrument pentru soluţionarea 
problemelor de securitate şi stabilitate ale regiunii, pe baza prevederilor 
dreptului internaţional şi sub tutela organizaţiilor internaţionale. S-a hotărât 
ca forţa multinaţională să fie de valoare brigadă, denumită Forţa 
Multinaţională din Sud-Estul Europei (SEEBRIG), operaţională din mai 
2001. Această forţă este sub controlul permanent al Comitetului Director 
Politico-Militar – SEDM (Reuniunea Miniştrilor Apărării din Sud-Estul 
Europei). 

În situaţia în care NATO este angajată în acţiuni pe alte 
direcţii/teatre, funcţia de stabilitate şi securitate în zonă va fi preluată de 
forţele SEEBRIG care, alături de Grupul de Cooperare Navală în Marea 
Neagră (BLACKSEAFOR), vor putea asigura, cu suficientă eficienţă, 
gestionarea unor crize politico-militare majore, oriunde în sud-estul 
Europei. 

În ceea ce priveşte dimensionarea militară a securităţii în spaţiul 
balcanic şi la Marea Neagră, pot fi evidenţiate preocupările europene (UE, 
OSCE), euro-atlantice (NATO), mondiale (ONU), interzonale (Rusia, 
Ucraina), interregionale (Grecia, Turcia) şi ale SUA, pentru revenirea la 
normalitate în zonă şi regiuni, fiecare cu iniţiative proprii şi, la nevoie, cu 
forţe. 

Prin lansarea procesului MAP la Summit-ul de la Washington, 
statele membre NATO confirmau „politica uşilor deschise”, dar, în acelaşi 
timp, impuneau anumite criterii pe care trebuiau să le îndeplinească statele, 
dacă doreau să devină membre ale Alianţei. Aceste criterii nu ţineau doar de 
domeniul militar, ci se refereau şi la reforme în alte domenii: politic, 
economic, juridic, social, al drepturilor omului şi minorităţilor, care 
înseamnă un pas înainte pentru îmbunătăţirea atât a situaţiei politice interne 
statale, cât şi a celei regionale. 

Îndeplinirea acestor criterii şi aderarea la NATO reprezintă, prin 
urmare, o garanţie majoră pentru securitatea şi stabilitatea zonei sud-est 
europene. 

Cele mai importante acţiuni de sprijin sunt cuprinse în reforma 
sectorului militar, în facilitarea cooperării cu alte iniţiative şi structuri de 
securitate din regiune, în promovarea cooperării civilo-militare privind 
gestionarea securităţii naţionale, în cooperarea pentru securizarea 
frontierelor, combaterea terorismului, realizarea reţelelor de avertizare 
timpurie etc. 
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 Domeniile prioritare pentru realizarea interoperabilităţii cu 
structurile militare ale NATO, sunt următoarele: 
 - pregătirea şi instruirea personalului militar pentru îndeplinirea unor 
misiuni de tip CJTF de sprijin al păcii, căutare-salvare şi/sau ajutor 
umanitar, în zonele apropiate României sub comanda NATO sau UEO; 
 - comanda, controlul, comunicaţiile, computerele şi informaţiile; 
 - apărarea antiaeriană. 
 Dintre obiectivele de interoperabilitate asumate de România în 
ciclurile de parteneriat cu NATO, se exemplifică următoarele (sursa: Cartea 
Albă a Guvernului, septembrie 1999): 
 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 
INTEROPERABILITATE 

Anul 
adoptării 

1. Organizarea comenzii şi controlului 1997 
2. Procesul de comadă şi control 1997 
3. Proceduri de comandă şi control 1995 
4. Sisteme de comandă şi control 1995 
5. Sisteme de comandă şi control mobile 1995 
6. Doctrină şi proceduri logistice 1997 
7. Comanda şi controlul în domeniul logistic 1997 
8. Rapoartele pe linie logistică 1997 
9. Proceduri centralizate de contractare/rambursare 1997 

10. Sprijinul logistic pentru unităţile puse la dispoziţie 1997 
11. Standarde de aprovizionare şi echipamentul la dispoziţie 1995 
12. Sprijinul prelucrării automate a datelor în asigurarea 

logistică (ADP) 
 

1997 
13. Sprijinul medical 1997 
14. Standarde medicale în operaţiile de căutare-salvare 1995 
15. Sângele şi procedurile privind donarea sângelui 1995 
16. Evacuarea aeromedicală 1997 
17. Reaprovizionarea în porturi 1995 
18. Realimentarea pe mare cu lichide 1997 
19. Realimentarea pe mare cu solide 1995 
20. Standarde pentru combustibili 1995 
21. Manevrarea combustibililor pentru vehicule terestre 1995 
22. Manevrarea la sol a combustibililor pentru aeronave 1995 
23. Asigurarea cu mijloace proprii a necesarului de apă 

potabilă şi instalaţiile de apă 
 

1997 
24. Manevrarea şi transportul cargo 1997 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 
INTEROPERABILITATE 

Anul 
adoptării 

25. Sisteme auxiliare de generare a energiei electrice 1997 
26. Operaţiuni terestre 1997 
27. Unităţile pentru sprijin de luptă (CS) şi pentru sprijinul 

logistic al trupelor în luptă (CSS) 
 

1997 
28. Operaţiuni maritime 1997 
29. Sprijinul aerian apropiat 1997 
30. Cercetarea aeriană 1997 
31. Controlul aerian înaintat  1997 
32. Transportul aerian 1997 
33. Operaţiuni SAR (căutare aeriană-salvare) 1995 
34. Apărarea antiaeriană executată cu mijloace dispuse la sol 1997 
35. Transpondere pentru aeronave şi controlul traficului aerian 1995 
36. Disponibilitatea unităţilor 1995 
37. Planificarea deplasării 1997 
38. Hărţile şi simbolistica militară 1995 
39. Marcarea şi raportarea zonelor periculoase 1995 
40. Infrastructura aerodromurilor şi procedurile folosite 1995 
41. Mijloace de navigaţie aeriană 1995 
42. Cerinţe lingvistice 1995 
43. Asigurarea meteorologică 1997 
 

 În contextul elementelor de mai sus principalele direcţii de acţiune, 
sunt: 
 1. Stabilirea unităţilor şi elementelor de infrastructură, din totalul 
celor nominalizate iniţial, completate cu cele cuprinse în obiectivele iniţiale 
de parteneriat, care constituie urgenţă, pe baza unei selecţii ce are în vedere: 
 - locul şi rolul lor în cadrul dispozitivului strategic şi operativ; 
 - misiunile pe care le au la pace şi război; 
 - încadrarea cu personalul instruit, prin cursuri organizate de NATO 
sau desfăşurate în ţările membre NATO; 
 - înzestrarea cu tehnică de luptă performantă şi/sau modernizarea 
celei existente la nivelul standardelor NATO etc. 
 

 2. Stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor de interoperabilitate şi a 
obiectivelor iniţiale de parteneriat pentru fiecare unitate destinată ciclului de 
parteneriat extins şi adaptat, inclusiv pentru structurile MApN şi 
comandamentele implicate în conducerea unităţilor nominalizate. Unităţilor 
li se stabilesc obiective de interoperabilitate corespunzătoare, potrivit 
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„Sarcinilor Comandamentelor Majore ale NATO pentru Interoperabilitate” 
– MNC TASK FOR INTEROPERABILITY (MTI), avându-se în vedere o 
planificare riguroasă, pe misiuni, în timp, corelată cu bugetul alocat. 
 

 3. Punerea în aplicare, pe baza priorităţilor stabilite, a documentaţiei 
de bază privind conducerea şi controlul realizării interoperabilităţii, 
inclusiv efectuarea unui control riguros pentru verificarea stadiului atins de 
către fiecare unitate la Obiectivele de Interoperabilitate (OI) şi Obiectivele 
Iniţiale de Parteneriat (IPG) stabilite. 
 

 4. Continuarea procurării şi publicării instrucţiunilor şi standardelor 
necesare atingerii OI şi IPG asumate, precum şi intensificarea procesului de 
traducere, difuzare şi punere în aplicare a acestora la unităţi 
 

 5. Selecţionarea, pregătirea şi încadrarea comandanţilor, ofiţerilor 
de stat major şi a altor categorii de personal, pentru unităţile selectate, în 
principal, funcţie de nivelul de pregătire, de cunoaşterea limbii engleze şi a 
procedurilor NATO de stat major. 
 

 6. Stabilirea necesarului de tehnică interoperabilă, evaluarea 
fondurilor bugetare necesare şi a modalităţilor de obţinere a acesteia, pentru 
fiecare unitate şi element de infrastructură selectat, astfel încât să poată 
deveni interoperabile la termen, conform priorităţilor. 
 

 7. Asigurarea resurselor bugetare, planificarea şi gestionarea 
acestora pentru atingerea obiectivelor asumate de către unităţile şi 
elementele de infrastructură, conform priorităţilor, cu accent pe: 
 - modernizarea şi achiziţionarea de tehnică de luptă modernă; 
 - pregătirea şi instruirea personalului prin cursuri şi aplicaţii, în ţară 
şi străinătate. 
 

 8. Restructurarea/redimensionarea structurilor şi compartimentelor 
care răspund de realizarea interoperabilităţii, de la nivelul Statului Major 
General şi al categoriilor de forţe armate şi de la unităţile destinate 
parteneriatului, în vederea intensificării şi eficientizării activităţii, inclusiv 
printr-o creştere numerică a personalului acestor structuri şi ridicarea 
nivelului profesional al acestora printr-o pregătire specifică. 
 

 9. Utilizarea Programului Individual de Parteneriat, precum şi a 
programelor bilaterale de cooperare cu armatele ţărilor membre NATO, 
inclusiv cu armatele celor trei ţări primite în NATO în 1999. 
 

          10. Asigurarea condiţiilor pentru efectuarea trecerii la stadiul următor 
în cadrul interoperabilităţii. 
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 Participarea la Programul NATO pentru Investiţii în Domeniul 
Securităţii (NATO Security Investment Programme-NSIP). 
 Participarea la acest program vizează îmbunătăţirea unor elemente 
de infrastructură pentru Armata Română, folosind şi fonduri NATO. Prin 
programul de finanţare NSIP, Comitetul Director Politico-Militar (PMSC) al 
NATO a aprobat iniţial executarea următoarelor proiecte: 
 - echiparea celulelor ţărilor partenere de pe lângă structurile NATO 
cu mijloace de comunicaţii (telefon, fax, E-mail, acces INTERNET), 
 - înfiinţarea unor celule similare în capitalele ţărilor partenere, dotate 
cu acelaşi tip de mijloace de comunicaţii. 
 România a propus 3 proiecte care să fie finanţate prin NSIP: 
 - dezvoltarea Centrului Regional de Instruire prin Simulare -Ploieşti; 
 - completarea facilităţilor de interoperabilitate pentru Aeroportul 
Timişoara-Giarmata; 
 - infrastructura de instruire prin simulare pentru operatorii radar: 
controlul traficului aerian, Centrul de Operaţii pentru Asigurarea 
Suveranităţii Aeriene (ASOC)20. 
 Programul privind modernizarea aeroportului Timişoara-Giarmata 
are cele mai mari şanse de a fi acceptat în cadrul NSIP. 
 

 Extinderea prezenţei militare româneşti la structurile militare ale 
Alianţei Nord-Atlantice. 
 Ca urmare a hotărârii adoptate de Alianţă, cu ocazia reuniunii de la 
Sintra (Portugalia - 1997), Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul 
Apărării Naţionale au pregătit documentaţia de înfiinţare a Misiunii 
României la NATO şi a Reprezentanţei Statului Major General la Cartierul 
General NATO. Conform structurii adoptate, Secţiunea Militară a Misiunii 
României la NATO are în compunerea sa şapte consilieri militari/civili, a 
căror sferă de activitate acoperă, în principal, următoarele domenii: 
aspectele politico-militare ale PfP şi PARP; politica de apărare; planificarea 
apărării; înzestrare, infrastructură şi logistică; managementul crizelor etc. 
 Reprezentanţa Militară a Statului Major General are un număr de 
şapte experţi militari, din care doi sunt în Biroul Reprezentanţilor Militari 
Români de pe lângă Celula de Coordonare a Parteneriatului (PCC). 
 

  Desfăşurarea Dialogului Individual Intensificat România-NATO. 
 Demersurile României în cadrul Dialogului Individual Intensificat, 
modalitate specifică a cooperării/consultării statului partener cu ansamblul 
alianţei, s-au bazat pe: 

                                                           
20 Mihai Micador NICOLAE, Comunicatii prin satelit, Editura A.I.S.M., Bucuresti, 2002. 
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 - în plan politic, demonstrarea hotărârii ţării de a depăşi statutul de 
partener activ şi de a deveni membru al Alianţei; 
 - în plan militar, abordarea pragmatică a dialogului cu responsabilii 
NATO vizând domeniile prioritare de participare la activităţile EAPC şi PfP 
mai operaţional pentru a continua pregătirea Armatei Române, în cadrul mai 
larg al Planului de Acţiune pentru Aderare (MAP) şi, în final, integrarea în 
Alianţă. 
 

 Dialogul individual intensificat România-NATO s-a desfăşurat, în 
domeniul militar, pe următoarele domenii prioritate: 
 - redimensionarea şi restructurarea armatei; organizarea Forţei de 
Reacţie Rapidă; 
 - domenii de interoperabilitate a armatei cu structurile NATO: 
pregătirea personalului; capacitatea de comunicare şi conducere a forţelor; 
capacitatea de a primi întăriri aeriene, terestre şi de apărare antiaeriană; 
restructurarea sistemului logistic; 
 - realizarea controlului civil asupra forţelor armate; 
 - participarea cu state majore şi unităţi, la exerciţiile în cadrul PfP 
intensificat; 
 - pregătirea de elemente de comandă, stat major şi operative, în 
măsură să se integreze în structurile constituite conform conceptului CJTF; 
 - sprijinul militar acordat de ţările membre NATO pentru integrarea 
Armatei României în structurile Alianţei Nord-Atlantice; 
 - managementul resurselor umane; 
 - realizarea capacităţii de comunicare şi conducere a forţelor; 
 - redimensionarea şi restructurarea armatei; 
 -dezvoltarea relaţiilor militare bilaterale cu cele trei state primite în 
rândurile Alianţei în 1999; 
 - restructurarea industriei de apărare; 
 - pregătirea de forţe şi participarea la misiuni internaţionale de 
menţinere şi/sau sprijin al păcii; 
 - planificarea şi asigurarea bugetară a apărării; 
 - cooperarea militară regională. 
  

În documentul menţionat se subliniază că relaţiile militare 
internaţionale ale statului român se desfăşoară pe baza prevederilor 
Constituţiei ţării şi a legilor referitoare la apărarea naţională, precum şi în 
conformitate cu acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care 
România este parte. 
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Obiectivele urmărite în acest domeniu au fost: 
 - intensificarea permanentă a colaborării cu structurile integrate de 
securitate europene şi euro-atlantice; 
 - extinderea şi amplificarea relaţiilor militare bilaterale cu armatele 
statelor membre ale acestor organizaţii; 
 - edificarea unor raporturi militare de bună vecinătate cu statele din 
Europa Centrală şi de Est; 
 - intensificarea cooperării cu celelalte state partenere principale la 
programul Parteneriat pentru Pace; 
 - menţinerea şi dezvoltarea cooperării cu armatele unor state din alte 
zone geografice ale lumii, care prezintă interes pentru România şi armata sa. 
  

Direcţiile de realizare a acestor obiective, au fost: 
 

a) În planul relaţiilor de colaborare militară multilaterală: 
- participarea la reuniunile EAPC desfăşurate la nivelul miniştrilor 

apărării şi al şefilor statelor majore generale, precum şi la cele similare 
organizate de UEO; 
 - participarea la activităţile militare specifice desfăşurate pe linia 
Tratatului CFE, aplicării Acordului multilateral „Cer Deschis”, 
implementării măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii pe continent; 
 - participarea cu trupe, ofiţeri şi echipe de legătură şi stat major, la 
constituirea de către NATO a structurilor multinaţionale de menţinere a 
păcii sau de tip CJTF; 
 - participarea la cursurile de pregătire, perfecţionare şi la activităţile 
cu caracter ştiinţific organizate în instituţiile de învăţământ aparţinând 
ţărilor partenere. 
 

 b) În planul relaţiilor de colaborare militară bilaterală: 
 - încheierea de acorduri de colaborare militară bilaterală la nivel 
guvernamental sau departamental; 
 - încheierea de acorduri bilaterale vizând creşterea încrederii şi 
transparenţei în planificarea şi desfăşurarea activităţilor militare; 
 - efectuarea de vizite oficiale şi de lucru la diferite niveluri; 
 - constituirea de unităţi mixte de menţinere a păcii; 
 - participarea la activităţi de pregătire şi exerciţii comune, inclusiv 
“în sprijinul PfP”; 
 - cooperarea în planul menţinerii păcii şi gestionării crizelor; 
 - participarea, pe bază de reciprocitate, la stagii de studii, cursuri şi 
activităţi de cercetare ştiinţifică, precum şi la schimburi de experienţă, de 
către cadre didactice şi studenţi; 
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 - cooperarea în cercetarea, dezvoltarea şi producţia unor categorii de 
tehnică şi echipamente militare; 
 Relaţiile pe linie militară cu SUA, Franţa şi Italia au căpătat o 
amploare şi o dinamică fără precedent, înscriindu-se în parteneriatele 
strategice şi speciale stabilite de România cu aceste ţări. 
 

 Parteneriatul Strategic România-SUA a fost iniţiat în aprilie 1997 
şi a căpătat o consacrare oficială cu prilejul vizitei efectuate la Bucureşti de 
preşedintele SUA, W. Clinton, în iulie 1997. Acest parteneriat strategic 
urmărea interesele comune de securitate ale celor două părţi şi nefiind 
îndreptat împotriva nici unei alte terţe ţări. 
 Conţinutul Parteneriatului Strategic România-SUA a vizat  
promovarea cooperării dintre cele două ţări pe patru planuri: reforma 
economică, politică, probleme militare şi de securitate regională, precum şi 
riscuri de securitate neconvenţionale. Principalele acţiuni din cadrul 
acestuia, se refereau la: 

- promovarea unei largi consultări politice în probleme de securitate 
internaţională, regională şi subregională, în vederea coordonării şi punerii de 
acord a poziţiilor; 

- accelerarea reformelor interne în plan economic şi politic; 
- creşterea atractivităţii României pentru investitorii străini; 
- sprijinirea eforturilor Armatei României de adaptare la cerinţele de 

interoperabilitate cu structurile NATO, îndeosebi în domeniile: C4I 
(comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii), creşterea capacităţii 
de transport aerian, managementul resurselor de apărare, infrastructură, 
proiecte de reformă; 

- consolidarea statutului României de furnizor de securitate în plan 
regional; 

- acordarea de sprijin în vederea soluţionării aspectelor ridicate de 
sporirea incidenţei unor riscuri neconvenţionale (corupţie, crimă organizată, 
trafic de materiale radioactive, imigraţie ilegală etc.). 
 Coordonarea acestui parteneriat s-a realizat prin Grupul Bilateral de 
Lucru România-SUA, desfăşurat în sesiuni anuale. Principalele programe de 
asistenţă militară oferite de SUA României, au fost: 
 - Programul MIL-TO-MIL, în cadrul căruia au fost desfăşurate, 
începând cu aprilie 1993, peste 850 de activităţi bilaterale; 
 - Programul Internaţional de Învăţământ şi Instruire Militară 
(IMET) 
 - „Iniţiativa de la Varşovia”, în cadrul căreia SUA au pus la 
dispoziţia României, începând cu 1996, sume anuale pentru achiziţionarea 
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de echipamente şi aparatură performante şi acoperirea unei părţi din 
costurile participării României la exerciţii şi alte activităţi militare incluse în 
PfP. 
 De o importanţă deosebită pentru dezvoltarea cooperării militare 
bilaterale sunt considerate şi parteneriatele cu Franţa şi Italia. Parteneriatul 
Special România-Franţa a ocupat un loc important în ansamblul relaţiilor 
dintre cele două ţări, fiind bazat pe o îndelungată tradiţie istorică şi potenţat 
de sprijinul fără rezerve pe care Franţa l-a acordat şi îl acordă aspiraţiilor 
României de integrare în structurile de securitate europene şi euro-atlantice. 
 Acelaşi suport şi aceleaşi obiective caracterizează, din punct de 
vedere militar, şi Parteneriatul Strategic România-Italia. Acesta a fost 
consacrat, îndeosebi ca urmare a participării României la Forţa 
Multinaţională de Protecţie din Albania, condusă de Italia în cadrul 
Operaţiunii Alba, în perioada aprilie-iunie 1997. Italia a oferit României un 
sprijin deosebit de puternic în problema aderării la NATO şi continuă să 
ofere sprijinul său pentru deplina integrare în Alianţă şi în structurile 
europene. 
 O relaţie de parteneriat pe termen lung a fost stabilită şi cu Marea 
Britanie, care a contribuit, prin specialişti, la elaborarea strategiei de 
restructurare a Forţelor Armate Române. De asemenea, această cooperare   
s-a concretizat în constituirea Centrului Regional de pregătire PfP româno-
britanic. 
 În ceea ce priveşte relaţiile militare bilaterale cu celelalte state, ca 
importante se înscriu cele cu ţările vecine, Bulgaria, Ungaria, Ucraina şi 
R.Moldova. Relaţiile de colaborare militară cu Ungaria au luat amploare, 
fiind considerate un model de amplificare a securităţii, stabilităţii şi 
încrederii în plan subregional. Prima unitate mixtă româno-ungară de 
menţinere a păcii, de nivel batalion, a devenit operaţională în cursul anului 
1999. Este în negocieri proiectul de constituire a unei unităţi mixte româno-
ucrainiano-ungare de geniu pentru intervenţii în caz de dezastre naturale. 
 În cadrul cooperării subregionale multilaterale pot fi menţionate: 
 - schimb de informaţii şi experienţă în domeniul militar, în scopul 
pregătirii comune pentru integrare, în conformitate cu înţelegerile din cadrul 
reuniunilor miniştrilor apărării ţărilor sud-est europene participante la PfP 
(SEDM); 
 - participarea la Forţa Multinaţională de pace din sud-estul Europei 
(MPF-SEE) împreună cu Bulgaria, Grecia, Turcia, Italia, Macedonia, 
Albania; Slovenia şi SUA, ca observatori; 
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 - participarea, alături de Austria, Elveţia, Slovacia, Slovenia şi 
Ungaria, în cadrul Iniţiativei de Cooperare Central-Europeană (CENCOOP), 
la constituirea unei forţe multinaţionale pentru operaţiuni în sprijinul păcii; 
 - prezenţa cu forţe în cadrul Brigăzii Multinaţionale cu Capacitate de 
Luptă Ridicată a Forţelor ONU în Aşteptare (SHIRBRIG), iniţiativă la care 
au aderat până în prezent, sau sunt în curs de aderare, Austria, Canada, 
Danemarca, Norvegia, Olanda, Polonia, Suedia, Italia, Finlanda şi Spania. 
 - în stadiul de negocieri se află şi proiectul de constituire a unui Grup 
de cooperare navală în Marea Neagră (BLACKSEAFOR) cu participarea 
României, Bulgariei, Georgiei, Federaţiei Ruse, Turciei şi Ucrainei. 
 

 În Legea Apărării Naţionale a României, art. 5, alin. 1, se 
stipulează; „În interesul securităţii colective şi potrivit obligaţiilor asumate 
de România prin tratatele internaţionale, la solicitarea Preşedintelui 
României, se supune Parlamentului spre aprobare, participarea cu efective 
şi tehnică militară la constituirea forţelor internaţionale destinate 
menţinerii păcii sau cu scopuri umaniste”. 
 Principalele elemente de natură politică şi militară ce caracterizează 
constituirea şi utilizarea forţelor româneşti de menţinere a păcii şi ajutor 
umanitar, sunt următoarele: 
 - angajarea acestora se va realiza numai în operaţiuni autorizate de 
ONU şi/sau OSCE sau alte organizaţii internaţionale cu o asemenea vocaţie, 
în care există consensul părţilor, cel puţin la nivel strategic (aşa-numitele 
operaţiuni „clasice” de menţinere a păcii); în anumite condiţii, cu aprobarea 
Parlamentului, se poate participa şi la operaţiuni de impunere a păcii („peace 
enforcement”); 
 - menţinerea unui număr limitat de forţe special pregătite din timp de 
pace, pentru a fi desfăşurate, la cererea organizaţiilor internaţionale abilitate 
şi pe baza deciziei naţionale, în operaţiuni de sprijin al păcii şi ajutor 
umanitar, chiar dacă acestea nu au fost incluse până în prezent în sistemul de 
forţe stand-by al ONU; 
 - forţele româneşti de menţinere a păcii nu sunt destinate exclusiv 
pentru participarea la operaţiuni internaţionale, ci au locul şi rolul lor bine 
definite în structura de forţă naţională; 
 - România îşi rezervă dreptul de a controla modul în care forţele sale 
îşi desfăşoară activităţile, precum şi de a decide retragerea lor în cazul în 
care părţile nu respectă prevederile acordurilor cu caracter internaţional sau 
nu se asigură securitatea în zona (zonele) de misiuni. 
 Încă de pe data de 1 februarie 1991, România a notificat Secretarului 
General ONU, forţele disponibile (personal, echipament tehnic, specialişti) 
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pentru operaţiuni de menţinere a păcii. Acordul României, comunicat la 
ONU în 1995, de a participa la sistemul de angajamente stand-by, a fost 
materializat prin transmiterea ofertei concrete şi încheierea 
“Memorandumului de Înţelegere” corespunzător. 
 România dispune în prezent de 4 batalioane de infanterie, un 
batalion de geniu, o companie de poliţie militară, un spital militar de 
campanie şi o companie de protecţie civilă special destinate participării la 
misiuni de menţinere a păcii şi sprijin umanitar. Acestora li se adaugă alte 
subunităţi logistice şi de deservire, precum şi mijloace navale şi aeriene. 
 

4.4. Participarea la operaţiuni sau misiuni multinaţionale: 
 

4.4.1. Participarea la operaţiuni de menţinere a păcii. 
 

 Începând din februarie 1991, România a participat la operaţiuni de 
menţinere a păcii, iar în prezent continuă să participe la alte trei şi, totodată, 
este în măsură să se implice şi în alte astfel de operaţiuni, în funcţie de 
solicitare şi de obţinerea aprobărilor interne necesare. 
 

1. Războiul din Golf: 
S-a participat cu Spitalul Chirurgical de Campanie nr.100, dislocat la 

Al Jubayl (Arabia Saudită), cu un efectiv total de 384 militari şi 200 paturi, 
în perioada 20.02-20.03.1991, în compunerea unei brigăzi logistice 
britanice, participante la acţiunile Forţei Multinaţionale de Pace din zona 
Golfului Persic (participarea a avut la bază Rezoluţia nr. 678 a Consiliului 
de Securitate al ONU). 

 

 2. Misiunea de observatori din R. Moldova: 
 S-a participat cu un grup de observatori militari, dislocat în zona 
localităţii Tighina, cu un efectiv de 24 de ofiţeri, în perioada mai 1992-
februarie 1993. Misiunea a fost constituită în baza mecanismului 
cvadripartit (cu participarea Republicii Moldova, României, Federaţiei Ruse 
şi Ucrainei) de reglementare pe cale paşnică a conflictului din raioanele de 
răsărit ale R. Moldova. 
 

 3. Operaţiunea Naţiunilor Unite în Somalia (UNOSOM II): 
 S-a participat cu un Spital Militar de Campanie, dislocat la 
Mogadishu, cu un efectiv total de 236 militari şi 50 de paturi, care a acţionat 
în perioada 06.07.1993-26.10.1994. Pe lângă asistenţa medicală de urgenţă 
pentru trupele ONU, spitalul a acordat un ajutor umanitar substanţial 
populaţiei locale. 
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 4. Misiunea de Asistenţă a Naţiunilor Unite pentru Rwanda 
(UNAMIR): 
 S-a participat cu o echipă de 5 ofiţeri cu statut de observatori 
militari, care au acţionat în perioada 06.03-16.04.1994, în cadrul 
contingentului belgian din compunerea misiunii. 
 

 5. Misiunea de Verificare a Naţiunilor Unite pentru Angola III 
(UNAVEM III): 
 S-a participat cu următoarele forţe: 
 - Un Spital Militar de Campanie, dislocat în localitatea Viana, cu un 
efectiv total de 108 militari şi 40 de paturi, care a acţionat în perioada 
01.06.1995-30.05.1997. Pe lângă asistenţă medicală de urgenţă acordată 
personalului UNAVEM III, a prestat activităţi cu caracter umanitar în 
beneficiul populaţiei civile locale. 
 - O grupă de ofiţeri şi subofiţeri de stat major (efectiv 31 militari), 
care a acţionat în perioada 1995-1997, în cadrul comandamentelor 
UNAVEM III, dispuse în localităţile Luanda, Menongue, Lubango, Saurimo 
şi Uige. Militarii români au încadrat funcţii de conducere şi de stat major la 
nivelul Comandamentului Forţei şi al Comandamentelor Regionale. 
 Un batalion de infanterie („Căşti Albastre”), cu un efectiv total de 
758 militari, având dislocarea la Lubango (comandamentul şi o companie) şi 
Lobito, Chicuma şi N’Gove (trei companii) a acţionat în perioada octombrie 
1995-iunie 1997. Pe timpul participării la misiune, efectivele acestui 
batalion au fost înlocuite la intervale de câte şase luni cu personal apaţinând 
batalioanelor de „Căşti Albastre” din Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Bistriţa. 
 După încheierea misiunii UNAVEM III şi transformarea acesteia în 
Misiunea de Observare a Naţiunilor Unite pentru Angola (MONUA), în 
iulie 1997, batalionul a fost înlocuit cu o Forţă de Reacţie Rapidă de nivel 
companie (150 militari), care a acţionat în Angola până în iunie 1998. 
 

 6. Forţa multinaţională de Protecţie pentru Albania: 
 S-a participat cu Detaşamentul Tactic „Sfântul Gheorghe”, cu un 
efectiv de 391 militari, care a fost dislocat în localităţile Girokaster şi 
Tepelene, precum şi o grupă de stat major cu un efectiv de 10 ofiţeri care au 
activat în structurile de comandă ale Operaţiunii „ALBA” condusă de Italia, 
în perioada aprilie-iulie 1997. Misiunea s-a desfăşurat în baza Rezoluţiei 
Consiliului de Securitate ONU nr.1101 din martie 1997 (România a fost 
singura ţară din afara NATO participantă la această operaţiune).  

În contextul stabilizării situaţiei din această ţară, în cadrul iniţiativei 
MAPE (Multinational Advisery Police Element) un reprezentant din cadrul 
Ministerului de Interne se află în misiune în Albania. 
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 7. Forţa de Implementare a Păcii (IFOR) şi Forţa de Stabilizare 
a Păcii (SFOR) în Bosnia-Herţegovina, conduse de NATO: 
 S-a participat cu Batalionul 96 Geniu, cu un efectiv de 200 militari, 
dislocat în localitatea Zenica, în perioada 08.03-01.11.1996. Batalionul a 
fost subordonat Corpului Aliat de Reacţie Rapidă (ARRC), executând în 
principal, activităţi de deminare, reparaţii de drumuri şi poduri, construcţii şi 
reparaţii de clădiri. După încheierea mandatului IFOR, a continuat să 
participe, în perioada 01.11.1996-22.06.1998, la operaţiunea SFOR, cu un 
efectiv diminuat la 180 militari. În cadrul SFOR a mai acţionat o grupă de 
trei ofiţeri români de stat major, în subordinea Comandamentului Forţelor 
Terestre Aliate din Europa Centrală (LANDCENT), precum şi un 
detaşament de aprovozionare cu carburanţi-lubrifianţi, alcătuit din 10 
militari şi 6 autospeciale. 
 

Zonele în care forţele terestre acţionează în prezent: 
• Participarea la Forţa Internaţională de Stabilizare din Bosnia - 

Herţegovina (SFOR); 
• Participarea la Forţa Internaţională de Menţinere a Păcii din Kosovo 

(„Kosovo Force”- KFOR); 
• Participarea la misiunile antiteroriste din Afghanistan; 
• Participarea în Irak; 
• Participarea la iniţiativele de cooperare multinaţională. 

 

      În curs de desfăşurare sunt următoarele: 
 

 1. Misiunea de Observare a Naţiunilor Unite pentru Irak şi 
Kuweit (UNIKOM): 
 S-a participat cu 7 observatori militari începând cu luna aprilie 1991. 
Ulterior, numărul acestora a fost redus la 6, iar începând cu octombrie 1996, 
la 5. Misiunea se execută sub egida ONU şi constă în observarea respectării 
încetării focului în fosta zonă de conflict din Golful Persic. 
 

   ➭  Teatrul de Operaţii din Irak: 
 

 a) Batalionul de infanterie: 
o compunere: 405 militari; 
o dislocare: An Nasiriyah; 
o misiuni principale: 

� paza şi securitatea unor puncte critice, situate pe 
comnunicaţii sau în zone urbane, precum şi paza taberei; 
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� monitorizarea traficului prin patrulare, puncte de control 
fixe şi mobile; 

� reacţia organizată şi oportună în cazul unor ambuscade şi 
atacuri izolate; 

� asigurarea securităţii operaţiilor logistice şi misiunilor 
umanitare în zona de responsabilitate; 

� escortarea şi asigurarea protecţiei echipelor CIMIC; 
� antrenarea militarilor irakieni; 

 

b) Compania de Poliţie Militară: 
o compunere: 100 militari; 
o dislocare: An Nasiriyah; 
o misiuni principale: 

� protecţia personalităţilor militare şi civile; 
� escorta convoaielor militare în aria de responsabilitate; 
� asigurarea securităţii unor obiective militare şi civile; 
� controlul şi verificarea regulilor de securitate; 
� recunoaşteri terestre pe traseele de extracţie şi culegere de 

informaţii din mediul civil; 
� arestarea, reţinerea, escortarea sau paza persoanelor 

suspecte sau a prizonierilor; 
� controlul respectării ordinei şi disciplinei militare şi 

investigaţii specifice poliţiei militare, inclusiv a 
accidentelor de circulaţie; 

 

c) Detaşamentul de Geniu: 
o compunere: 149 militari; 
o dislocare: An Hillah; 
o misiuni principale: 

� construcţii şi reparaţii de drumuri; 
� amenajarea de platforme pentru elicoptere; 
� lansarea, delansarea şi inspecţia podurilor Mabey & 

Johnson sau Bailey; 
� construcţia de elemente genistice pentru protecţia forţelor; 
� escortarea (paza) personalului civil irakian, care 

desfăşoară activităţi în interiorul câmpurilor; 
� amenajarea unor elemente de infrastructură (paturi, 

platforme) pentru construcţi pe verticală în comandamente 
sau baze logistice; 

� lucrări simple de construcţii-montaj (baracamente) pentru 
încartiruirea trupelor; 
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d) Compania de Infanterie UNAMI: 
o compunere: 100 militari; 
o dislocare: Basrah; 
o misiuni principale: 

� asigurarea pazei şi apărării anumitor obiective; 
� patrulare şi verificare în puncte de control; 
� escortarea reprezentanţilor instituţiilor internaţionale. 

 

 2. Misiunea post-SFOR în Bosnia-Herţegovina condusă de 
NATO: 
 În baza aprobării Parlamentului României, se participă la misiunea 
post-SFOR, începând din 22.06.1998, cu următoarele forţe: 
 - Batalionul 96 Geniu, cu un efectiv de 166 militari; 
 - Un detaşament de transport carburanţi-lubrifianţi, alcătuit din 10 
militari; 
 - Un pluton de poliţie militară, cu un efectiv de 21 militari, în cadrul 
unei unităţi multinaţionale de poliţie militară; 
 - Trei ofiţeri de stat major, din care unul îndeplineşte funcţia de 
asistent al şefului de stat major al Secţiei Operaţii Civile, iar ceilalţi doi de 
ofiţeri CIMIC, în cadrul comandamentului forţei; 
 - Două aeronave militare de transport C-130 H (numai la cerere). 
 România a pus, de asemenea, la dispoziţia Rezervei Strategice 
SFOR, un batalion de infanterie cu un efectiv de 400 militari, dispunând şi 
de mijloace de transport aerian necesare. 
 

 3. Misiunea de Administrare Interimară a ONU în Kosovo 
(UNMIK) şi Forţa de Protecţie din Kosovo. 

 
4.4.2. Participarea în domeniul controlului armamentelor, 

dezarmării şi întăririi încrederii şi securităţii. 
 

România declară că îşi îndeplineşte integral şi cu bună credinţă toate 
obligaţiile asumate prin tratatele şi acordurile internaţionale în domeniul 
controlului armamentelor, dezarmării şi întăririi încrederii şi securităţii, la 
care este parte. 
 

 1) Convenţia cu privire la Interzicerea Armelor Chimice (CWC). 
 Astfel, au fost sprijinite în mod activ negocierile şi este una din 
primele state semnatare ale „Convenţiei cu privire la interzicerea dezvoltării, 
producţiei, stocării şi utilizării armelor chimice, precum şi la distrugerea 
acestora” (în ianuarie 1993). Parlamentul României a ratificat această 
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Convenţie prin Legea nr. 125/09.12.1994. În cadrul măsurilor de aplicare a 
prevederilor acestui document a fost înfiinţată, în cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Controlul Exporturilor Strategice şi Interzicerea Armelor Chimice 
(ANCESIAC), Direcţia de Interzicere a Armelor Chimice. 
 

 2) Convenţia cu privire la Interzicerea Armelor Biologice (BWC) 
 „Convenţia cu privire la interzicerea dezvoltării, producţiei şi 
stocării armelor bacteriologice (biologice), precum şi la distrugerea 
acestora”a fost semnată în 1972 şi a intrat în vigoare în 1979, România fiind 
una din primele state semnatare ale BWC. 
 Experţi din Ministerul Apărării Naţionale participă, începând din 
septembrie 1991, la reuniunile Grupului de experţi guvernamentali ai 
statelor semnatare ale BWC în scopul îmbunătăţirii regimului de verificare, 
din punct de vedere ştiinţific şi tehnic. 
 România a aderat în 1995 şi la aşa-numitul „Grup Australia” care 
realizează controlul exportului de materii prime ce pot servi la fabricarea 
armelor chimice şi biologice, precum şi facilităţilor de producţie cu dublă 
utilizare. 
 

 3) Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT) 
 România a semnat NPT în iulie 1968 şi l-a ratificat la 30 ianuarie 
1970 (NPT a intrat în vigoare la 4 februarie 1970). România este membră a: 
 - Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (IAEA); 
 - Grupului Furnizorilor Nucleari (NSG); 
 - Comitetului ZANGGER. 
 

 4) Referitor la: Tratatul de Interzicere Globală a Testelor 
Nucleare (CTBT) 
 România a semnat CTBT în 1996. La nivel naţional, toate 
problemele referitoare la controlul activităţilor nucleare sunt reglementate 
prin Legea nr. 67/1974, modificată prin Legea nr. 112/1997, fiind gestionate 
de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), 
împreună cu ANCESIAC. 
 

 5) Aranjamentul Wassenaar (WA) 
 România a aderat la WA în aprilie 1996. Problemele specifice WA 
sunt reglementate juridic la nivel naţional prin H.G. nr.594/1992 privind 
regimul de control al importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii 
supuse controlului destinaţiei finale, Legea nr. 93/1994, privind regimul 
importurilor şi exporturilor de produse strategice şi H.G. nr.1020/1996 de 
modificare a H.G. nr. 594/1992, în vederea punerii de acord a conţinutului 
acesteia din urmă cu reglementările WA. 
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 Sistemul naţional de control al exporturilor de produse strategice a 
fost constituit prin înfiinţarea ANCESIAC şi a unor organisme de 
specialitate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (Oficiul pentru 
Controlul Importurilor şi Exporturilor de Produse Speciale din 
Departamentul Înzestrării Armatei) şi a Ministerului de Interne. Se 
menţionează, de asemenea, faptul că pentru asigurarea deschiderii şi 
transparenţei în domeniul transferurilor de armamente convenţionale, 
România participă, din 1992, la „Sistemul de registre al ONU, privind 
transferurile de armamente convenţionale”, furnizând în cursul lunii aprilie 
a fiecărui an, prin intermediul MAE, date relevante către Secretariatul ONU. 
  

S-a apreciat că în anii 1999-2004, s-au desfăşurat activităţi pentru 
punerea în aplicare a următoarelor tratate şi acorduri internaţionale la 
nivel regional şi bilateral: 
 - Tratatul asupra forţelor armate convenţionale în Europa (Tratatul 
CFE); 
 - Actul Final al negocierilor cu privire la efectivele forţelor armate 
convenţionale în Europa (Actul Final CFE-1-A); 
 - Documentul de la Viena privind măsurile de creştere a încrederii şi 
securităţii în Europa (Documentul CSBMs); 
 - Tratatul „Cer Deschis”; 
 -Acordul bilateral româno-ungar privind stabilirea unui regim de 
„Cer Deschis”; 
 - Documentul privind măsuri suplimentare de creştere a încrederii şi 
securităţii şi de dezvoltare a relaţiilor militare între România şi Republica 
Bulgaria; 
 - Documentul privind măsuri suplimentare de creştere a încrederii şi 
securităţii şi de dezvoltare a relaţiilor militare între România şi Republica 
Ungaria (intrat în vigoare la 25 septembrie 1997); 
 - Alte documente internaţionale relevante sau conexe. 
 Dintre activităţile organizate, coordonate şi desfăşurate în anii 
precedenţi, în domeniu, se enumeră: 
 - misiuni de verificare a modului de implementare a acordurilor şi 
tratatelor enunţate anterior (inspecţii CFE, inspecţii şi vizite de evaluare, 
CSBMs, zboruri de observare etc.); 
 - schimburi anuale şi periodice de date militare şi documente 
tipizate, precum şi notificarea, în termenele stabilite, a tuturor modificărilor 
cu caracter permanent care au survenit în structura şi înzestrarea cu tehnică 
de luptă a forţelor armate; 
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 - schimburi anuale de informaţii privind planificarea în domeniul 
apărării, transferurilor de armamente convenţionale, planurilor de înzestrare 
cu tehnică de luptă etc. 
 Misiunile de verificare pe teritoriul României s-au efectuat în 
proporţie de 100%, iar România a utilizat numai aproximativ 50% din 
drepturile care îi reveneau privind efectuarea de asemenea misiuni pe 
teritoriul altor state. Misiunile specifice de verificare se pot dezvolta ca 
rezultat al noilor responsabilităţi care apar din alte acorduri internaţionale 
(Document privind CSBMs suplimentare cu Ucraina, documentele privind 
CSBMs regionale – zona Balcanilor şi zona Mării Negre, Acord de 
Implementare a Art. V, Anexa 1B al Acordului de pace de la Dayton etc.) 
 România participă alături de celelalte state membre ale OSCE la 
negocierile care au loc în cadrul Forumului pentru Cooperare în domeniul 
Securităţii, în scopul convenirii unui nou Document de la Viena, în 
conţinutul căruia, măsurile de creştere a încrederii şi securităţii la nivel 
regional să aibă o pondere mult mai mare. 

România participă, de asemenea, la acţiunile ce se desfăşoară pentru 
adaptarea Tratatului CFE la situaţia politico-militară existentă sau 
previzibilă de pe continentul european. Aceste negocieri, care au început în 
1996, sunt puternic influenţate de procesul de extindere al NATO şi au ca  
finalitate adoptarea Tratatului CFE actualizat, în care nu mai există 
abordarea „de la bloc la bloc” şi sunt recunoscute juridic noile plafoane 
naţionale şi teritoriale de armamente pentru toate cele 30 de state-părţi. 

 

Prin aderarea României (şi Bulgariei) la NATO se face un joc 
inteligent de geopoplitică şi geostrategie în spaţiul sud-est european. Ca 
urmare, se evidenţiază relaţiile directe dintre doi actori principali ai acestui 
spaţiu: Ucraina – în relaţii speciale cu NATO şi Turcia, care pot comunica 
direct, terestru şi peste Marea Neagră. Este de urmărit reacţia Rusiei, care 
are relaţii privilegiate cu NATO, faţă de problemele Europei în ansamblu, 
dar şi faţă de unele regiuni speciale: Balcani, Marea Negră, caucazo-caspică. 

Aceasta presupune o nouă politică externă, bazată pe o atitudine 
mult mai ofensivă, angajantă, responsabilă, conciliantă şi vizionară. 
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5. CONSIDERAŢII ASUPRA CONCEPTULUI DE ARMATĂ 
COMUNĂ 

 
 Pentru realizarea unei armate comune sunt necesare următoarele: 
 - interesul şi voinţă similară, compusă, a unui grup de ţări sau a unei 
regiuni; 
 - existenţa unor structuri prealabile, pe care se poate grefa noua 
formulă de „armată comună” (de exemplu, Forţa Rapidă de Acţiune); 
 - existenţa parteneriatelor; 
 - posesia infrastructurii şi în mod deosebit a zonelor performante, 
care, reunite, pot oferi un raport operaţional nou; 
 Crearea de armate comune nu constituie evenimente obişnuite în 
arena internaţională. 
 Alianţele construite anterăzboi şi în timpul războaielor sunt mai 
frecvente. Alianţele anterăzboi au rol primordial de descurajare. 
 La mijlocul lunii decembrie 1999, la reuniunea la nivel înalt a 
Uniunii Europene s-a convenit că este necesară „realizarea unei Europe a 
apărării”. 
 Europa deţine materialul militar corespunzător pentru alcătuirea 
unei armate comune. Dintr-o examinare mai largă, din mediul 
informaţional din domeniu, se pot selecta pentru exemplificare câteva tipuri 
de arme şi instalaţii care îndeplinesc standardele cele mai înalte de 
„integrare logistică”: 
 - tancul CHALLENGER 2, construit în Marea Britanie prin 
ameliorarea performanţelor blindatului CHALLENGER 1. Totuşi, spre 
deosebire de tancul francez LECLERC, cel britanic nu dispune de încărcător 
automat al obuzului; 
 - avionul EUROFIGHTER TYPHOON intrat în funcţiune în 2002, 
concurând aparatul francez RAFALE. Avionul ET intră în dotarea forţelor 
din Marea Britanie, Germania, Spania şi Italia; 
 - RAFALE – avionul ce reprezintă ultima creaţie a firmei franceze 
DASSAULT, polivalent pentru luptă, bireactor, echipează armata aeriană şi 
aeronavală a Franţei; 
 - tancul LEOPARD 2A5, unul dintre cele mai performante din 
generaţia sa, care  intră în dotarea forţelor din 8 ţări ale Uniunii Europene; 
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 - submarinul nuclear SNLE cu lansatoare de rachete intră în 
supremaţia forţelor armate franceze; 
 - portavionul CHARLES DE GAULLE, care dispune de o capacitate 
de 600 mii tone, constituie punctul de pornire a acţiunilor Marii Britanii, 
care a lansat un program pentru construirea de două alte tipuri de 
portavioane cu propulsie clasică; 
 - elicopterul TIGRE, ca rezultat al cooperării francezo-germane. În 
versiunea sa antitanc, TIGRE intră în dotarea armatei terestre a Franţei şi 
Germaniei; 
 - avionul SAAB JAS 39 GRIPEN, de concepţie suedeză cu 
participare britanică; 
 - elicopterul italian A 129 MANGUSTA; 
 - racheta APACHE, realizată, în cooperare, de către Franţa şi Marea 
Britanie (fiind o replică europeană a rachetei americane TOMAHAWK); 
 - tancul de tip LECLERC, capabil să acţioneze performant la -40° C- 
+54° C, realizat în Franţa; 
 -sistemul antirachetă ASTER, contstruit de MATRA-
AEROSPATIALE, THOMSON-CSF, ALENIA et BAE şi DINAMICS, ca 
fiind echivalentul celui american denumit PATRIOT. 
 Pentru realizarea unei armate comune sunt necesare investiţii în 
creştere. Începutul de secol XXI înregistrează un nivel al investiţiilor 
americane în domeniu, mai mare de patru ori decât cel al europenilor, în 
timp ce cheltuielile ţărilor Uniunii Europene pentru achiziţionarea de 
armament reprezintă circa 38-40% faţă de volumul afectat în această direcţie 
de către SUA. 
 În Europa, Marea Britanie şi Franţa se situează în fruntea 
clasamntului dezvoltării militare. 
 Analiştii militari consideră că aparatele comparativ mai reduse ca 
performanţă ale Europei faţă cu armata americană se regăsesc în domeniul 
colectării şi exploatării informaţiilor strategice, în războiul electronic, 
alimentarea avioanelor în zbor (cu combustibil şi armament) şi în aria 
transportului militar. 
 În prezent, conform concluziilor Institutului de Relaţii Internaţionale 
şi Strategice din Paris, pentru realizarea unei „Europe a apărării” sunt 
necesare cel puţin trei elemente de bază: 
 - formularea sistemului performant de transport militar, care să 
asigure transportul rapid al forţelor în câmpul de operaţiuni; 
 - dezvoltarea unui sistem de sateliţi pentru comunicare şi de 
informaţii; 

- formularea unui centru de comandă unică. 
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6. REFLECTAREA FORŢELOR ARMATE ÎN STAT ŞI 
SOCIETATE 

 
 Aplicarea proceselor de transformare în domeniul apărării are 
drept consecinţă directă situaţii sociale noi care pot fi recepţionate cu 
disfuncţionalităţi de tranziţie. 
 Deşi, statistic, o parte dintre cei afectaţi prin disponibilizare pot fi 
absorbiţi în alte structuri, în scopul creşterii gradului de încadrare a acestora, 
practic, numărul real al celor ieşiţi din sistem este mult mai mare, deoarece 
disonibilizarea se produce nu numai în mod direct –prin reducerea 
numărului de funcţii- dar şi indirect, ca urmare a imposibilităţii încadrării 
personalului militar cu funcţii şi grade superioare (din actualele structuri 
militare) pe funcţii prevăzute cu grade inferioare, ori pe funcţii ce necesită 
alte specialităţi. 
 Se afirmă că, măsurile de protecţie socială a personalului armatei 
sunt asemănătoare celor aplicate în ţările europene (Cehia, Polonia, Ungaria, 
Franţa), care şi-au restructurat armatele naţionale, acestea dovedindu-se 
oportune şi eficiente, pe termen mediu şi lung. 
 

 Principalele măsuri de protecţie socială vizează: 
 

 - posibilitatea pensionării militarilor înainte de împlinirea vârstei 
prevăzute de lege, dacă au o vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani; 
 - stimularea trecerii voluntare în rezervă a militarilor de profesie, cu 
vechimea în serviciu de 20 de ani şi mai mult; 
 - acordarea unor ajutoare băneşti corespunzătoare pentru personalul 
militar şi civil ce se disponibilizează prin pensionare, trecere în rezervă, 
desfacerea contractelor de muncă fără drept de pensie, având în vedere 
dificultăţile reconversiei profesionale a acestora (multe specialităţi militare 
neavând corespondenţă cu profesiile civile) şi durata mare de timp necesară 
acestui proces; 
 - înfiinţarea unor funcţii de specialişti (iniţial militari, ulterior civili), 
în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu sarcini în domeniul 
reconversiei profesionale şi plasamentului forţei de muncă; 
 - posibilitatea menţinerii pe state anexă a unor militari 
disponibilizaţi, care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute pentru 
perioada restructurării armatei, în scopul completării marilor unităţi şi 
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unităţilor de război. Aceştia urmează a fi încadraţi în noile structuri 
organizatorice până la sfârşitul anului 2005, prin redistribuirea pe funcţiile 
ce devin vacante, ca urmare a pierderilor naturale şi trecerii în rezervă; 
 - întinerirea armatei şi derularea unei politici de personal moderne, 
preconizată prin reforma organismului militar şi creşterea gradului de 
profesionalizare a structurilor operative; 
 - facilitarea procesului de restructurare a marilor unităţi, având în 
vedere structura pe categorii de personal a efectivelor existente şi cea 
preconizată după reforma armatei. 

 

a) Reconversia personalului militar 
 

 Reconversia militarilor de carieră îşi are originea în nevoia de a 
asigura pentru armată un flux de personal tânăr şi dinamic. Acest flux nu 
poate fi asigurat decât dacă numărul plecărilor este menţinut la un nivel 
suficient, oricare ar fi circumstanţele  (prin plecări voluntare înainte de 
limita de vârstă). 
 Continuând cu prezentarea unor exemple din industria de apărare a 
Franţei, rezultă că plecările numeroase au fost după primul contract, dar şi 
cei „bătrâni” pleacă de tineri.  

În cursul ultimilor ani, circa 40% din militarii de carieră din trei 
arme au ieşit la pensie înainte de 40 de ani, sau 70% înainte de 50 ani. 
Această mutaţie nu se va modifica în viitorul apropiat chiar dacă evoluţia 
ameninţării şi restructurările consecvente ale forţelor conduc la o diminuare 
a efectivelor. Sfârşitul unui contract sau ieşirea la pensie nu pot să însemne 
inactivitate pentru persoanele care, la o vârstă la care dreptul la muncă este 
universal recunoscut, trebuie să facă faţă nevoilor financiare, greu de 
acoperit prin pensie şi care aspiră la recunoaşterea valorii experienţei lor. În 
1991, 1800 ofiţeri şi 10.400 subofiţeri şi persoane cu contract au părăsit 
forţele armate franceze. Din ei, 54% (ofiţeri) au beneficiat de sprijin în 
reconversie. În ceea ce priveşte subofiţerii plecaţi după mai mult de 15 ani 
de serviciu, această proporţie atinge 68% la trupele de uscat, 44% la marină, 
77% la aviaţie.  

Efortul financiar prevăzut prin bugetul apărării pentru acoperirea 
globală a realizării politicii de reconversie a personalului militar cuprinde în 
special remunerarea şi indemnizaţiile pentru personalul în curs de 
reconversie sub statut militar, cheltuielile de funcţionare a structurilor de 
reconversie, costurile stagiilor de formare, prestaţiile consultanţilor din 
exterior. Se presupune că ajutoarele pentru reconversie nu trebuie 
confundate cu ajutorul de plecare. 
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b) Elemente ale reconversiei 
 

 Originalitatea politicii franceze de reconversie, ca exemplificare, 
rezultă din convergenţa a trei elemente: 
 - voinţa de a considera reconversia nu ca o necesitate impusă de 
decizii vizând deflaţia, ci ca o expresie a politicii de gestiune a personalului, 
la fel ca şi cercetarea calităţii recrutării şi dezvoltarea atractivă a carierelor; 
 - luarea în considerare a situaţiei personale a ofiţerilor, subofiţerilor 
şi militarilor de rang similar înaintea conturării multiplelor formule de ajutor 
care sunt cele mai adecvate în momentul pensionării, a experienţei 
acumulate, proiectul profesional, imperativele familiale;  
 - alegerea lăsată deschisă, spre calea de a urma cariera în serviciul 
statului, într-un corp de funcţionari civili sau o nouă formă de activitate 
privată într-o întreprindere.  
 Fazele succesive ale reconversiei pot fi prezentate astfel: 
 - informarea asupra sprijinului posibil şi asupra derulării 
reconversiei, orientării colective şi individuale în vederea alegerii formelor 
de sprijin ce corespund nevoilor şi dorinţelor celor interesaţi. În mod ideal, 
orientarea colectivă este plasată în cel de-al doilea an înaintea pensionării. 
Alegerea unei forme de ajutor se face cu un an înaintea pensionării. 
 În această fază se realizează orientarea sub formă de seminarii sau de 
discuţii cu direcţia de personal militar . 
 - ajutorul propriu-zis pentru reconversie, fie printr-o completare a 
pregătirii, fie prin asistenţă în căutarea unui loc de muncă sau prin facilităţi 
acordate pentru adaptare la acest nou loc de muncă în perioada de probă în 
întreprindere; 
 - după plecare, menţinerea – un timp oarecare – a asistenţei 
serviciilor specializate şi a asociaţiilor pentru consolidarea, cât este necesar, 
a situaţiei personale a colaborării şi pentru a face posibilă evaluarea 
eficacităţii ajutoarelor date. 
 Toţi consilierii, consultanţii, preparatorii şi recrutorii benevoli ai 
asociaţiilor subliniază că reconversia se pregăteşte timp îndelungat înaintea 
datei efective de radiere a cadrelor. 

Între altele, ceea ce marchează specificitatea meseriei armelor este, 
pe lângă caracterul permanent al regulilor, formelor şi atitudinilor, 
formidabila aptitudine de schimbare. Acesta este exerciţiul constant al 
mobilităţii personalului militar de-a lungul întregii cariere.  

Mobilitatea geografică  este un factor de luat în considerare fiind 
cunoscute constrângerile familiale şi patrimoniale pe care le antrenează. 
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Mobilitatea statutară în interiorul corpului de ofiţeri, subofiţeri sau 
de ingineri oferă, în plus, posibilităţi de evoluţie în funcţii publice civile, în 
sectorul privat.  

Mobilitatea socială descrie evoluţia statutului social al cadrului. 
Mobilitatea profesională, îndeosebi în interiorul armelor, este 

susţinută de cursul de formare continuă, care asigură diversitatea 
mobilizărilor şi câştigurilor succesive în termenii responsabilităţii, revenirea 
în lumea civilă cu decizia de a prelungi cariera militară într-o altă activitate 
profesională.  

Cea de-a doua carieră este, câteodată, consecinţa unei ambiţii 
personale sau a unei oboseli generale faţă de constrângerile serviciului. Ea 
apare din ce în ce mai frecvent ca fiind a doua secvenţă a aceluiaşi parcurs 
profesional, în care prima carieră este un pasaj iniţiat în instituţia militară, 
bogată în experienţă umană, creatoare de capacităţi tehnice şi revelatoare a 
unui proiect individual de dezvoltare.  
 Un profesionist din industria de apărare se află în mijlocul 
instituţiilor  militare care îl protejează şi ghidează. El ignoră sau nu vrea să 
ştie că va trebui, mai devreme sau mai târziu, să înfrunte un mediu care-i 
este străin: cel al pieţei locurilor de muncă şi al lumii întreprinderii. Când 
deschide  ochii asupra realităţii, atunci acest lucru este adesea un şoc, care 
relevă faptul că cel disponibilizat este neprotejat în raport cu această lume 
nouă pentru el. 
 Protecţia destinată pregătirii reconversiei cuprinde: 
 - Sesiune de bilanţ privind orientarea  în tehnicile de căutare a unui 
loc de muncă: permite participantului să facă un bilanţ, să-şi definească un 
proiect profesional şi să-şi însuşească tehnicile de căutare a locului de 
muncă, cu ajutorul specialiştilor în orientare profesională şi locuri de muncă. 
 - Sesiune de orientare aprofundată: permite participantului să-şi 
definească un proiect de formare pornind de la dorinţă, aptitudini şi 
experienţă. 
 - Ciclul de instruire: rambursarea condiţionată a unei sume pentru 
cheltuielile corespunzătoare pregătirilor făcute în vederea reconversiei, cu 
un timp înaintea plecării. 
 - Curs prin corespondenţă: rambursarea cheltuielilor de înscriere la 
cursuri  prin corespondenţă.  

La sfârşitul perioadei de angajare se oferă multiple posibilităţi de 
protecţie, funcţie de cunoştinţele profesionale acumulate şi care sunt 
transferabile sau nu în domeniul civil. 
 - Perioada de probă în întreprindere: militarul este detaşat în 
întreprinderea care trebuie să-l angajeze pe un post. Întreprinderea trebuie 
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să-i semneze angajamentul definitiv de prezenţă în întreprindere. În caz 
contrar, el poate efectua o nouă perioadă de probă într-o altă întreprindere 
sau să solicite să beneficieze de un nou stagiu de pregătire. 
 - Crearea întreprinderii: la crearea întreprinderii, candidatul poate 
solicita să beneficieze de o pregătire adaptată la proiectul său de lucru şi să 
beneficieze de un sprijin financiar sub forma unui împrumut. 
 - Însoţirea pentru întrarea în întreprindere (ofiţeri): această 
protecţie, cu o durată de un an, se desfăşoară în două etape: beneficiarul 
asigurându-şi serviciul, primeşte, mai întâi, sub formă de zile de formare, 
instrumentele necesare pentru a începe căutarea unui loc de muncă; el 
dispune apoi de un termen de reconversie, cu durată limitată, consacrată 
căutării locului de muncă şi integrării în întreprindere. 
 Toate aceste demersuri se fac cu ajutorul unui cabinet de reorientare 
a carierei. 
 - Celulele interarme de reorientare pentru subofiţeri şi ofiţeri 
activaţi: au ca misiune să conducă acţiunea de sprijinire în plasare, în 
colaborare cu un cabinet de reorientare a carierei. Ele asigură susţinerea 
pedagogică, morală şi logistică a participanţilor în timpul căutării locului de 
muncă. 
 - Stagiu de formare: posibilitatea de a urma un curs de pregătire 
finanţat integral de Ministerul Apărării, pe lângă un centru de pregătire. 
Beneficiarul îşi păstrează statutul de militar un termen definit. Dacă 
proiectul său de reconversie o necesită, serviciul de personal poate să-i 
acorde câteva luni suplimentare. 
 - Termenul de reorientare: beneficiarul este scos de la locul de 
muncă un timp stabilit. Sprijinul este adaptat persoanelor care au o 
experienţă profesională ce nu poate fi transferată în domeniul civil. 

- Stagiul de formare profesională: stagiul urmat cu statut de militar 
în centrele militare de formare profesională sau într-un centru specializat 
civil.  
 Adoptarea măsurilor de protecţie socială este impusă de asigurarea 
unei imagini credibile Ministerului Apărării Naţionale, necesară în 
recrutarea pe viitor a personalului. 
 Oficialii consideră că, măsurile menţionate mai sus prezintă 
următoarele avantaje: 
 - evită crearea unor probleme sociale deosebite, capabile să afecteze 
situaţia personalului armatei, inclusiv a membrilor familiilor acestora; 
 - pe termen mediu şi lung, se reduc cheltuielile de personal cu 25% 
iar cele materiale şi serviciile cu 10-15%; 
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 - asigură utilizarea fondurilor astfel disponibilizate, în procesul de 
modernizare a armatei (înzestrare şi instruire); 
 -se simplifică procedurile de desfiinţare, transformare sau 
redimensionare a structurilor militare existente. 
 Un alt domeniu al interferenţei armată-stat-societate se regăseşte în 
sistemul justiţiei militare. 
 Asistenţa medicală a armatei îndeplineşte, de asemenea, rolul de 
integrator de acţiuni. 
 Conceptul unitar privind asigurarea asistenţei medicale în armată 
este definit prin următoarele domenii prioritare: 
 - menţinerea stării de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor în masă 
prin asigurarea de servicii de sănătate pentru profilaxia bolilor, tratarea, 
îngrijirea şi recuperarea medicală a personalului armatei; 
 - asigurarea expertizei medicale şi medico-militare a personalului, în 
scopul selecţionării militarilor pe criterii medicale specifice armelor şi 
categoriilor de forţe armate şi precizării gradului de modificare temporară 
sau definitivă a aptitudinilor pentru serviciul militar sau pentru unele arme; 
 - managementul resurselor umane, financiare şi de logistică medicală 
pentru asigurarea asistenţei medicale a trupelor; 
 - asistenţa sanitar-veterinară a efectivelor de animale (de serviciu sau 
de producţie) şi prevenirea transmiterii de boli de la animale la om; 
 - asigurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală şi medico-
militară, de învăţământ medico-militar şi informatică medicală. 
 Procesul de reformă include printre priorităţi şi componenta 
spirituală a apărării, în cadrul căreia un loc aparte este conferit nevoilor 
religioase, morale şi spirituale ale personalului armatei. 
 Referitor la reluarea activităţii de asistenţă religioasă, deşi în 1948 au 
fost desfiinţate structurile asistenţei religioase şi au fost suspendate abuziv şi 
artificial relaţiile de colaborare dintre Armată şi Biserică, imediat după 
Decembrie 1989, tradiţia religioasă a putut fi reînnodată cu uşurinţă în 
organismul militar. 
 Printre primele măsuri adoptate au fost introducerea serviciului 
religios în ceremonialurile militare, asigurarea participării personalului la 
activităţile religioase în deplină libertate, în funcţie de credinţa mărturisită. 
 Abordarea problematicii privind protecţia mediului în domeniul 
militar a fost materializată prin înfiinţarea, în anul 1994, a unei structuri 
specializate în organizarea, conducerea şi controlul activităţilor de protecţie 
a mediului la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.  

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului a fost creat pentru a 
răspunde următoarelor deziderate: 
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 -conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale personalului 
armatei; 
 -dezvoltarea durabilă, prin menţinerea calităţii factorilor de mediu 
din zonele gestionate de armată; 
 -evitarea poluării prin măsuri preventive de organizare, 
retehnologizare şi modernizare; 
 -conservarea bio-diversităţii, prin protejarea ecosistemelor cu 
valoare deosebită; 
 -aplicarea principiului „poluatorul –plăteşte”; 
 -stimularea activităţii de educaţie ecologică a militarilor. 
 

 Obiectivele protecţiei mediului până în anul 2010 sunt, în principal, 
următoarele: 
 a) completarea cadrului legislativ militar pe linia protecţiei 
mediului, prin elaborarea de ordine şi instrucţiuni privind: 

- regimul substanţelor toxice şi periculoase; 
- regimul deşeurilor; 
- evaluarea impactului activităţilor militare asupra 

mediului; 
b) instituţionalizarea structurilor de protecţie a mediului în armată, 
de la nivel central până la nivelul corpurilor de armată şi brigăzilor; 

 c) dezvoltarea şi intensificarea procesului de educaţie ecologică, în 
sistemul militar: 

- desfăşurarea cursurilor de ecologie şi protecţia mediului, 
diferenţiat pe categorii de personal; 

- accentuarea mediatizării activităţilor şi informaţiilor de 
mediu; 

- editarea anuală a unui „Buletin informativ de protecţia 
mediului”; 

- elaborarea periodică a unor materiale informative privind 
analiza calităţii factorilor de mediu şi regimul deşeurilor 
în activităţile militare. 

d) actualizarea permanentă a bazei de date a Ministerului Apărării 
Naţionale referitoare la calitatea factorilor de mediu şi a Raportului 
statistic privind gestionarea deşeurilor; 

 e) identificarea principalelor surse de poluare şi iniţierea unor 
programe privind reducerea poluării generată de activităţile militare; 

f) extinderea relaţiilor de colaborare cu organisme de specialitate 
civile şi militare, interne şi internaţionale. 
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7. EVALUAREA RESURSELOR PENTRU APĂRARE 

 
În România activitatea pentru crearea, echiparea şi pregătirea 

forţelor de protecţie şi promovare a valorilor şi intereselor naţionale, se 
derulează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 52/1998 
privind planificarea apărării naţionale a ţării. 
 Se apreciază că un astfel de document are scopul de a asigura cadrul 
coordonării unitare a eforturilor în sfera securităţii şi apărării. 
 Sistemul de planificare multianuală, programare şi bugetare se 
bazează pe un proces ciclic, fiind condus de un consiliu de planificare. 
 Ca rezultat concret al activităţilor desfăşurate în cadrul acestui 
sistem, se elaboreză periodic o directivă de planificare, care cuprinde 
obiectivele militare strategice şi dispoziţii privind utilizarea resurselor 
destinate apărării în vederea asigurării capacităţii forţelor armate (instruire, 
dotare, logistică, infrastructură) pentru un buget preliminat. 
 În principal, activităţile ce urmează a fi organizate trebuie să 
respecte următoarele: 
 - orice activitate trebuie să se înscrie în concepţia generală de 
modernizare, echipare şi pregătire a armatei, să răspundă unei misiuni de 
luptă şi să ducă la realizarea unei capabilităţi operative; 
 - chiar dacă respectă principiul anterior, nici o activitate nu va fi 
luată în considerare şi nu va fi iniţiată dacă nu are finanţare asigurată; 
 - toate activităţile desfăşurate de structurile ministerului sunt 
cuprinse în „Programele de constituire, modernizare şi pregătire a Armatei 
României”, asigurându-se atingerea scopurilor (nivelurilor, standardelor, 
capabilităţilor) de acţiune globale şi pe domenii ale forţelor şi, pe de altă 
parte, gestionarea într-o concepţie integrată a resurselor în raport cu 
scopurile urmărite; 
 - elaborarea, modul de organizare şi desfăşurarea activităţilor 
armatei au în vedere atingerea nivelului maxim de eficienţă în alocarea şi 
utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare. Organele de planificare 
de la toate eşaloanele armatei utilizează modalităţi, proceduri şi modele 
profesionale de analiză, sinteză şi evaluare menite să determine căi potrivite 
de acţiune şi soluţii de alocare şi utilzare a resurselor; 
 - programarea resurselor se realizează în concordanţă cu obiectivele 
(scopurile, capabilităţile) planificate. În raport cu obiectivele urmărite, 
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alocarea resurselor se realizează integral. Lipsa unei asigurări integrale 
determină, cu necesitate, modificarea obiectivelor şi, implicit, a nivelurilor 
de performanţă (capabilitate) planificate. 

 
 
8. MODELUL ROMÂNESC AL REFORMEI ÎN DOMENIUL 

APĂRĂRII 
 
În „Carta albă – Armata 2010” sunt prevăzute un număr de idei şi 

viziuni referitoare la un model propriu de reformare a sistemului militar şi 
de apărare a ţării, care sugerează intenţia asigurării unor evoluţii în corelaţie 
cu tendinţele din mediul internaţional. 
 Obiectivele reformei privesc aspecte ce sunt legate de 
managementul resurselor umane, după cum urmează: 
 1. Reabilitarea carierei militare, ca model şi practică, în acord cu 
dezvoltările în teoria şi practica managementului resurselor umane în 
armatele mederne. 
 2. Generarea şi păstrarea structurii echilibrate a posturilor şi 
personalului militar. 
 3. Accentuarea profesionalizării personalului militar. 
 4. Reabilitarea subofiţerului şi transformarea lui în „coloana 
vertebrală” a armatei. 
 5. Realzarea unui sistem de recrutare şi selecţie, care să reţină 
oamenii cu cel mai bun potenţial pentru cariera militară. 
 6. Promovarea unui sistem flexibil şi eficient de gestiune a 
carierelor şi de dezvoltare profesională, în acord cu interesele actuale şi de 
perspectivă ale armatei. 
 7. Instituirea reconversiei profesionale şi a plasamentului pe piaţa 
civilă a muncii pentru personalul militar cu contract definitiv şi pentru cel 
fără potenţial de dezvoltare spre o carieră militară superioară. 
 8. Constituirea unui sistem informatic profesional de gestiune a 
resurselor umane, care să permită evaluarea stării şi proceselor sale. 
 9. Reconstrucţia sistemului normativ al managementului resurselor 
umane. 
 10. Organizarea eficientă, fără suprapuneri şi omisiuni, a sistemului 
de gestiune a resurselor umane. 
 Principiile reformei sistemului resurselor umane în domeniu, 
conform aceluiaşi document, prevăd: 
 1. Reforma resurselor umane este o reformă de sistem. Se pun în 
discuţie şi se reproiectează componentele sistemului: 



 119

- recrutare şi selecţie; 
- pregătire iniţială; 
- utilizare şi dezvoltare ulterioară; 
- reconversie şi dezafectare. 

2. Sistemul de management al resurselor umane este integrat în 
sistemul global de management al organismului militar. 
 3. Resursa umană are acelaşi statut ca şi celelalte resurse pe care se 
întemeiază managementul strategic al apărării. 
 4. Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane se 
realizează pe baze ştiinţifice, folosind modele teoretice şi experienţe validate 
de practica din armatele moderne. 
 5. Gestiunea carierelor şi promovarea bazată pe competenţa şi 
potenţialul de dezvoltare. 
 6. Implicarea individului în dezvoltarea propriei cariere. 
 7. Dezvoltarea managementului (componentă de bază a dezvoltării 
profesionale a personalului militar). 
 8. Sistem de gestiune deschis şi vizibil, bazat pe reguli simple şi 
clare. 
 9. Centralizarea formulării strategiei şi politicilor de management al 
resurselor umane şi descentralizarea implementării şi execuţiei. 
 10. Gândirea pe termen mediu şi lung a proiectelor de reformă şi 
conştientizarea faptului că reducerea efectivelor este costisitoare. 
 

 În principal, se identifică un set de opţiuni asupra politicilor de 
resurse umane: 
 1. Redefinirea locului şi rolului fiecărei categorii de personal militar 
profesionalizat în structura funcţională a armatei, astfel: 
 Ofiţerul – lider militar, nucleu funcţional al întregului sistem militar, 
expert în managementul organizaţiei şi acţiunii militare, în timp de pace şi 
în război, capabil să integreze resursele la dispoziţie în vederea îndeplinirii 
obiectivelor organizaţiei. 
 Subofiţerul – „coloana vertebrală a armatei” – comandant de 
structuri militare de la baza ierarhiei militare (echipaj, grupă, pluton), expert 
tehnic, specialist în exploatarea şi întreţinerea armamentului, tehnicii şi 
sistemelor integrate, în diferite domenii ale activităţii militare, instructor, 
lucrător de stat major, administrator şi gestionar al resurselor materiale. 
 Gradat profesionist – luptător specialist în exploatarea şi repararea 
tehnicii şi armamentului de luptă. 
 2. Adoptarea modelului piramidal, ca mod de structurare a funcţiilor 
pe categorii de personal militar profesionalizat. 
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 3. Dimensionarea raportului funcţiilor de ofiţeri/funcţii de subofiţeri 
şi gradaţi profesionişti, la aproximativ 1/3. 
 4. Ierarhizarea corespunzătoare gradelor militare, a funcţiilor de 
ofiţeri, subofiţeri sau gradaţi profesionişti. 
 5. Asigurarea unei corelaţii directe grad-funcţie. 
 6. Definirea carierei militare ca succesiune a posturilor (funcţiilor) 
ce pot fi ocupate în evoluţia fiecărui  ofiţer, subofiţer sau gradat profesionist. 
 7. Promovarea în funcţie, bazată pe descrierea postului şi pe 
folosirea metodelor de selecţie specifice managementului resurselor umane. 
 8. Adoptarea carierei militare de lungimi diferite. 
 9. Utilizarea a două filiere de acces în cariera militară: directă, ce 
presupune absolvirea unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea 
ofiţerilor şi subofiţerilor şi indirectă, ce presupune absolvirea unei şcoli de 
aplicaţii de către absolvenţi ai unor instituţii civile. 
 10. Utilizarea unui sistem de reconversie profesională şi sprijin în 
ocuparea unei funcţii în viaţa civilă, în cazul personalului militar 
profesionalizat cu carieră de scurtă durată sau al întreruperii carierei. 
 11. Instituirea contractului, ca modalitate de reglementare a 
raporturilor reciproce dintre cadrul militar şi militar angajat, pe de o parte, şi 
instituţia militară, pe de altă parte. 
 12. Redefinirea locului şi rolului salariatului civil în instituţia 
militară. 
 13. Informatizarea sistemului de gestiune a resurselor umane ale 
apărării. 
 14. Reconstrucţia unitară a sistemului normativ de gestiune a 
ciclului resurselor umane ale apărării. 
 

 Principalele proiecte de restructurare a managementului 
resurselor umane, din perspectiva anului 2005, sunt: 
 1. Modelul teoretic al „piramidei” funcţiilor şi structurii categoriilor 
de personal militar profesionalizat. 
 2. Promovarea profesiei militare în mediile civile. 
 3. Sistemul de recrutare şi selecţie a resurselor umane 
profesionalizate ale armatei. 
 4. Cariera militară: recrutarea, selecţia, formarea şi utilizarea 
ofiţerilor, subofiţerilor şi gradaţilor profesionişti. 
 5. Reconversia profesională, consilierea şi sprijinul în vederea 
reîncadrării în muncă, precum şi măsuri de protecţie socială a personalului 
ce îşi încheie contractul cu Ministerul Apărării Naţionale. 
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 6. Informatizarea sistemului integrat de management al resurselor 
umane în Armata României. 
 7. Sistemul de selecţie a resurselor umane. 
 8. Recrutarea, selecţia, pregătirea iniţială şi dezvoltarea carierei 
salariaţilor civili din Armata României. 
 

 
9. EVOLUŢIA INDUSTRIEI DE APĂRARE ÎNTRE 

NECESITATE ŞI RECONVERSIE 
 
 Producţia industrială de armament este abordată de regulă,  într-un 
cadru multidisciplinar. 
 Securitatea naţională este o componentă vitală a orcărui stat şi 
contribuie la asigurarea cadrului de dezvoltare şi perpetuare a valorilor 
materiale şi morale ale acestuia. 
 Securitatea unui stat analizată ca sistem este definită de factori 
politici, economici, diplomatici, militari, strategici, ecologici, culturali, 
psihologici ş.a, conexaţi la rândul lor la alte sisteme şi subsisteme interne şi 
internaţionale. 
 De regulă procesele care au loc în interiorul sistemului de securitate 
naţională sunt orientate în direcţia asigurării capacităţii de a face faţă 
ameninţărilor sau de a reduce ameninţările actuale sau potenţiale exercitate 
asupra sa. 

În contextul securităţii naţionale,  subsistemul capacitatea de 
apărare a unui stat (sau a unui grup de state) are un conţinut complex şi 
constituie o garanţie importantă pentru independenţa şi suveranitatea 
entităţii respective. De altfel, capacitatea de apărare a unui stat este 
condiţionată de puterea economică, politică,  militară şi morală a ţării. 

Apărarea naţională este un “produs” ce depinde printre altele de 
direcţia în care trebuie să se acţioneze compact de către toate forţele unei 
naţiuni, de asemenea de scopul fiecărei etape, inclusiv de mărimea forţelor, 
care se determină în funcţie de cerinţele de securitate, de nivelul riscurilor 
ş.a. 

Schimbarea “geometriei” unei ţări,  zone,  regiuni sau continent, ori 
a întregii planete este o problemă geostrategică şi se realizează în contextul 
redefinirii adecvate a intereselor fundamentale, la noile condiţii apărute în 
peisajul ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii statului respectiv. 
 Prăbuşirea sistemului centralizat est-european, dispariţia Tratatului 
de la Varşovia şi dezintegrarea URSS au generat modificări profunde a 
situaţiei politico-militare din Europa. În acest fel conceptul de securitate 
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bazat pe echilibrul relativ de putere între cele două blocuri militare opuse s-a 
dizolvat. 
 În Europa a apărut o situaţie strategică nouă, complexă, caracterizată 
prin existenţa unor procese contradictorii. 
 Căderea zidului Berlinului a generat schimbări profunde şi a creat 
premisele formării unui nou context geopolitic. 
 Blocul centralizat din Europa Centrală şi de Est şi cel din Asia de 
Nord au făcut loc pluralităţii politice instalate în ţările situate pe mai multe 
mii de kilometri. Această “explozie” a diminuat pericolul nuclear şi a 
favorizat negocierile de dezarmare. Totuşi,  în prezent, nu este definit cu 
claritate viitorul domeniului nuclear strategic al fostei URSS. Mai mult, 
dispariţia unuia din cei doi mari activi internaţionali a facilitat apariţia de 
conflicte noi sau dezvoltarea celor care erau deja mai mult sau mai puţin 
declarate. Alte conflicte pot să survină în zone cu instabilitate, din motive 
demografice, economice, interetnice, religioase, culturale. Este cazul unor 
regiuni din fostul spaţiu al Tratatului de la Varşovia, din Orientul Apropiat, 
din zona mediteraneană, din Africa, din America de Sud şi anumite regiuni 
din Asia în care se observă că focarele de tensiune nu lipsesc. 
 În baza schimbărilor intervenite în lume, industriile de apărare 
evoluează în sensul adaptării la nevoile ce decurg din modificările calitative 
şi cantitative ale mediului internaţional. 

Din acest motiv, nu este simplu de formulat conceptele de apărare, 
transfer tehnologic şi reconversie a capacităţilor de apărare sub impulsul 
transformărilor structurale . 

Necesitatea de adaptare  trebuie să ţină cont în principal de 
următoarele aspecte: 
 - salvgardarea capacităţilor tehnologice şi industriale în domeniile 
esenţiale, crearea acestor capacităţi în sectoarele noi şi moderarea obiectivă 
a efortului financiar - bugetar; 
 - pregătirea viitorului, prin efort de cercetare şi dezvoltare susţinută 
şi menţinerea unui volum suficient al producţiei pentru conservarea know-
how-ului industrial  împreună cu controlul evoluţiei costurilor unitare; 
 - sporirea capacităţii de reacţie a industriei în caz de criză. Evitarea 
diminuării categoriilor de resurse alocate pentru activităţi din domeniul 
apărării se traduce, în general, prin creşterea ritmului producţiei şi 
accelerarea aplicării studiilor de dezvoltare; 
 - participarea la efortul de dezarmare, deci întroducerea voinţei de 
reconversie sau diversificare a industriei de apărare în timp ce un mare 
număr de sectoare industriale civile cu o înaltă tehnologie întâmpină 
dificultăţi ca urmare a situaţiei economice generale de criză structurală; 
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 - evitarea conducerii restructurărilor în industria de apărare sub 
presiunea cerinţelor economice şi în termene care nu se află pe aceeaşi scară 
cu cele ale programelor de înzestrare în curs de realizare,  fără a le perturba 
implementarea; 
 - lărgirea colaborării în domeniul programelor, din raţiuni economice 
şi politice şi cel mai adesea, din raţiuni financiar – bugetare; 

-  posibilitatea de repunere în discuţie a unor programe de către ţara 
în cauză sau partenerii ei. 
 Acestui ansamblu de probleme, industria de apărare nu le poate oferi 
singură un răspuns prin achiziţii de armament, deoarece decizia depinde de 
amplasarea asigurării securităţii naţionale. Ele s-ar sustrage regulilor 
economice ale liberului schimb şi controlului înarmării. Răspunsul este însă 
în mare parte de natură politică. Din acest motiv nu trebuie evitată 
elaborarea politicii industriale de apărare care trebuie să fie racordată la 
ansamblul industrial productiv al unei ţări. 
 Introducerea tehnicii militare noi se realizează optim în baza unor 
analize economice, care  ţin seama şi de ştiinţa şi economia militară. 
 Soluţia agregată a acestor probleme este cea care promovează mai 
pregnant progresul tehnico-ştiinţific. 
 Orice sistem nou de armament are la bază efectul cercetării 
ştiinţifice care  permite progresul tehnico-ştiinţific, prin introducerea de noi 
tehnologii şi folosirea de  materiale noi. 
 Aprecierea unui sistem nou de armament se realizează în funcţie de 
criterii aflate în interdependenţă cum sunt cele: politice, strategice, operative 
şi tactice, tehnico–militare, economico-militare. Armata reprezintă un sistem 
relativ interdependent, extrem de  complex. De aceea orice modificare în 
sistemul tehnicii militare, generează efecte noi ce necesită armonizare cu 
întregul sistem. 
 La începutul secolului XXI este vizibil modul în care se realizează 
procesul de integrare economico–financiară şi politico–militară în vestul 
Europei, însoţite de amplificarea eforturilor de a clădi societăţi democratice, 
concomitent cu fenomenul de dezmembrare a altor state. 
 Aceste procese se derulează la nivelul structurilor statale în diverse 
direcţii: social, economic, politic şi militar, generând apariţia unor noi 
factori de risc şi ameninţări, precum şi a unor conflicte care se extind şi 
dobândesc caracter militar deschis. 
 Există aprecieri că în această etapă Europa se află într-un moment de 
răscruce în ceea ce priveşte adoptarea unei strategii de dezvoltare şi 
securitate. 
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 În acest context - ca de altfel de-a lungul istoriei sale - România are 
nevoie de un sistem de relaţii internaţionale capabile să-i ofere garanţii din 
punct de vedere  al creşterii propriei securităţi naţionale şi al realizării unui 
mediu politico- strategic compatibil cu mediul internaţional. 
 Ţinând seama de complexitatea mediului internaţional, apare ca 
necesară adaptarea mijloacelor şi instrumentelor de acţiune pentru 
promovarea unei  politici externe capabile să-şi multiplice relaţiile externe, 
să extindă şi să intensifice  dialogul politic interstatal. 
 Modificarea configuraţiei generale internaţionale, după anumite 
criterii, precum şi a configuraţiilor unor ţări, zone, regiuni ş.a. conduc 
inevitabil le destructurări în echilibrul politic mondial, urmate de procese 
active, uneori periculoase, de reaşezare a controlului principalelor zone 
geostrategice. 
 Între două concentrări de forţe se produce o tensionare a relaţiilor, o 
polarizare a statelor, în funcţie de natura intereselor politice, economice, 
militare. 
 Arena internaţională este în profundă schimbare, iar binomul 
geopolitic-geoeconomic reprezintă o componentă esenţială a întregului 
proces de edificare  a arhitecturii securităţii. 
 Geoeconomia, ca element de bază al economiei moderne, studiază 
teritoriul şi economia ca factori de putere, fapt pentru care viziunea 
geoeconomică este parte integrantă a geostrategiei. 
 Geopolitica reprezintă domeniul care îşi propune să studieze relaţiile 
dintre spaţiul geografic (ambiental) şi politica sau politicile promovate 
pentru acesta. 

O componentă majoră a securităţii naţionale şi colective este de 
natură economică. În Europa de sud-est, aceasta a constituit şi va reprezenta 
premisa stabilităţii, dezvoltării, integrării şi cooperării locale şi regionale, 
fapt pentru care toate statele îi acordă atenţia necesară, fiind un element 
esenţial în analiza dimensiunii economice a securităţii. Raţionalitatea lui 
apare ca o consecinţă a dependenţei şi a tendinţei de complementaritate pe 
care le manifestă, tot mai mult, economia naţională ca urmare a diverselor 
forme de combinare, cooperare şi colaborare a factorilor de producţie. 
 Realizarea unui potenţial de apărare optim, corespunzător dinamicii 
fenomenului politico–militar are componente ce vizează concepţia generală 
referitoare la pregătirea strategică, operativă şi tactică a categoriilor de forţe 
armate, restructurarea (optimizarea) industriei naţionale de apărare şi 
instituirea cadrului legislativ coerent al apărării naţionale. 
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 Întrucât confruntarea economică  se substituie din ce în ce mai mult 
confruntării armate, necesitatea dezvoltării corespunzătoare a componentei 
economice în cadrul potenţialului de apărare este deja o realitate. 
 Un potenţial modern de apărare rezultă din corelaţia optimă între 
dimensiunile economică şi militară la pace şi război. 
 În cadrul acestui potenţial de apărare modern trebuie realizat un 
echilibru între controlul tehnologiilor de fabricaţie şi modul de efectuare a 
reconversiei industriei producătoare de echipamente militare. 
 După unele aprecieri, ţările vecine României, aproape în totalitatea 
lor, după anul 1989, nu au sistat procesul de înzestrare a armatelor lor cu 
armament şi tehnică de luptă modernă, ci dimpotrivă au achiziţionat  şi au 
primit sub formă de ajutoare, mijloace de luptă de vârf din diferite ţări ale 
lumii (aparţinând grupului marilor puteri). 
 Aceste ţări au continuat să aloce procente suficiente din PNB pentru 
apărare, deşi respectivele state se confruntă cu fenomene de criză economică 
tranziţională asemănătoare celei din România. 
 În ultimul deceniu al secolului XX s-a acceptat  greşit premiza că, 
odată cu participarea României la Parteneriatul pentru Pace, aceasta ar 
trebui să renunţe în mare parte la eforturile proprii în planul economico-
financiar în domeniul apărării. Din această cauză realizarea proceselor de 
modernizare şi reconversie a unor sectoare din industria de apărare prezintă 
întârzâieri şi disfuncţionalităţi. 
 Reconversia industriei militare are multiple dimensiuni (politică, 
economică, socială, tehnologică etc) şi, în mod superficial, este percepută ca 
fiind procesul de trecere la realizarea preponderent de bunuri de uz general, 
iar resursele implicate în producţia militară să dobândească o utilitate civilă 
crescută. 
 Cerinţele reabilitării tehnice şi tehnologice, recalificării forţei de 
muncă precum şi alte aspecte adiacente procesului de reconversie a 
industriei de apărare solicită eforturi financiare ridicate pe care de regulă 
orice stat nu le are în fază incipientă. 
 Asigurarea cu alte surse de finanţare trebuie corelată cu eşalonarea 
procesului de reconversie a industriei de apărare pe un orizont de timp 
atotcuprinzător. Transformările sunt complexe şi nu semnifică întotdeauna 
abandonarea, ci redimensionarea stocului în mod diferit de la ţară la ţară. 
 Elementele specifice acestui proces, pentru România, sunt 
concretizate prin: 

- scăderea producţiei militare într-o mai mare măsură decât a 
economiei în ansamblu, după 1989; 

- divizarea organizatorică a producţiei speciale; 
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- lipsa fondurilor pentru reconversie, cele existente fiind dirijate spre 
asigurarea protecţiei sociale şi, în măsură mai redusă,  spre retehnologizare; 

- implicarea restrânsă a organelor guvernamentale abilitate, în 
coordonarea acestui proces. 

Organizarea şi subordonarea industriei  pentru apărare diferă de la 
stat la stat, în funcţie de potenţialul militar şi economic, sursele de materii 
prime şi energetice, structura socio-politică a ţării ş.a. Oprirea căderii 
producţiei de apărare, modernizarea, reconversia şi restructurarea acesteia 
trebuie realizată eşalonat pe priorităţi şi urgenţe. 
 Politica statului,  în domeniul industriei militare, poate fi exhaustiv 
înţeleasă, prin prezentarea a două documente programatice de natură 
politică, privind viziunea asupra acestui domeniu.  

În Strategia Securităţii Naţionale a României, prezentată în 
Parlament, în 1999, se prevedea că restructurarea capacităţilor de producţie 
de apărare, concomitent cu modernizarea lor la nivelul standardelor euro-
atlantice, va constitui o prioritate a dezvoltării capacităţii de apărare armată 
a ţării. 
 România va trebui să dispună, în continuare, de un potenţial de 
producţie necesar înzestrării, atât la pace cât şi la război. Sursa principală 
de înzestrare a forţelor armate, o constituie achiziţiile din producţia internă 
destinate apărării. Autorităţile publice au obligaţia să susţină material şi 
financiar baza industrială, precum şi capacităţile ştiinţifice destinate 
producţiei speciale. Pentru completarea deficitelor la unele tipuri, precum şi 
pentru standardizarea cu NATO, se pot iniţia programe de cercetare, 
cooperare şi producţie, cu parteneri externi. 
 Este deci necesar să se menţină unele capacităţi ale industriei 
naţionale de apărare, pentru a asigura o anumită independenţă faţă de 
furnizorii externi, impunându-se adaptarea acestora la noile necesităţi pe 
termen lung ale armatei, acreditarea şi certificarea lor, precum şi sporirea 
capacităţii agenţilor economici de a participa la realizarea parţială sau 
integrală a produselor pe care armata le comandă. 
 Rezultă că, potrivit strategiei menţionate, activitatea de reconversie 
trebuie să se încadreze în această viziune, industria militară fiind supusă 
transformării şi în calitate de componentă a structurii general economice a 
României aflată în reformă. 
 

 Reconversia industriei militare ar trebui să susţină obiectivele 
dezvoltării economice ale României, printre care cele mai importante se 
consideră a fi: 
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a. Cerinţe de natură politico-strategică: 
- desfăşurarea activităţii pe baza unui Program guvernamental pe 

termen mediu şi lung, stabilit în concordanţă cu politica de 
apărare enunţată; 

- controlul statului prin investiţii şi organisme abilitate în 
coordonarea industriei militare, asupra desfăşurării procesului de 
reconversie; 

- elaborarea documentelor de natură politică, economică şi 
managerială privind activitatea de reconversie. Aceasta ar trebui 
să se realizeze de către colective de specialişti cu viziuni 
interdisciplinare şi multiinstituţionale, incluzând reprezentanţii 
instituţiilor abilitate şi manageri ai agenţilor economici implicaţi; 

- sprijinul financiar al statului; 
- crearea cadrului juridic favorabil activităţii de reconversie; 
- colaborarea largă economică, tehnică şi financiară, cu terţe ţări 

interesate. 
 

b. Cerinţe de natură economică: 
- activităţile de reconversie să răspundă cerinţelor economiei de 

piaţă; 
- rolul hotărâtor al capitalului privat, atras în activitatea de 

reconversie; 
- utilizarea, la maximum, a condiţiilor economice create pentru 

fiecare activitate în parte; 
- stimularea, din partea statului, a acelor activităţi care să 

corespundă cel mai bine unor considerente de politică economică 
generală şi locală. 

 

c. Cerinţe de natură tehnologică: 
- asigurarea,  pe cât posibil, a compatibilităţii tehnologice între 

cele două tipuri de producţii: anterioară şi cea convertită; 
- utilizarea, la maximum, a condiţiilor tehnice de producţie, a 

utilităţilor şi experienţei tehnice existente pentru fiecare 
activitate în parte; 

- modernizarea tehnologică a producţiei convertite; 
- utilizarea noilor invenţii, licenţe şi inovaţii, în pregătirea noii 

producţii. 
 

d. Cerinţe de natură socială: 
- ocuparea forţei de muncă superior calificate, în condiţiile 

obţinerii de profit; 
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- activităţi preferenţiale de reconversie, în localităţile cu caracter 
monoindustrial şi zonele defavorizate; 

- sprijinul financiar al statului, pentru activităţi de reconversie, în 
localităţile monoindustriale şi zone defavorizate. 

 

În cercurile guvernamentale din domeniu se susţine că acţiunile de 
reconversie, ca parte componentă a restructurării industriei militare, devin 
obligatorii în noile condiţii ale vieţii internaţionale şi ale tranziţiei 
României. 

Reconversia apare ca necesară în toate subramurile industriei 
militare, atât la agenţii economici integratori de produse, cât şi la agenţii 
economici din industrie, pe orizontală (furnizori de subansamble). Dat fiind 
specificul fiecărei subramuri, în continuare se tratează separat tendinţele ce 
se pot înregista în interiorul acestora. 

 

Armament de artilerie 
Capacităţile de producţie din această subramură sunt utilizate în 

procent de 5–10% la integratorii de produse şi procente mai mici la 
furnizorii de subansamble, datorită preluării fabricaţiei de integratori. 

Reconversia apare ca necesară la agenţii economici integratori 
supradimensionaţi faţă de prognoza comenzilor în acest domeniu. De 
asemenea, dispare necesitatea menţinerii unor capacităţi la agenţii 
economici furnizori de subansamble. 

 

Armament de infanterie 
La această categorie de armament, datorită aceloraşi cauze, apare 

necesitatea unei reconversii a unor capacităţi de producţie care să atingă un 
nivel de cel puţin 50% din existent. 

 

Tehnica blindată 
Complexitatea acestei tehnici, numărul redus de mijloace necesare 

dotării sau destinate exportului, ca şi numărul mare de agenţi economici 
integratori de produse şi subfurnizori, face absolut necesară conversia unor 
capacităţi de producţie din acest domeniu, la toţi agenţii economici 
implicaţi. 

 

Muniţie de artilerie şi infanterie 
În această subramură a industriei de armament, este necesară 

restructurarea unor capacităţi de producţie datorită gradului redus de 
încărcare cât şi “împrăştierii” mult prea mari a producţiei între agenţii 
economici integratori şi subfurnizori de subansamble. Acţiunea de 
reconversie poate avea loc numai după restructurarea acestei subramuri. 
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Aviaţie 
În subramura aviaţiei, problema reconversiei unor capacităţi de 

producţie are un caracter puternic individualizat pe agent economic, 
atingându-se grade de conversie între 10-90%, în funcţie şi de evoluţia 
privatizării şi participării externe la aceasta. 

În acest domeniu reconversia poate atinge îndeosebi capacităţile de 
producţie integratoare de produs şi, în măsură mai redusă, capacităţile de uz 
general sau care produc subansamble. 

 

Pulberi, explozivi, combustibili, rachete 
Această subramură necesită acţiuni de transformare managerială şi 

de marketing şi mai puţin acţiuni de reconversie. Totuşi unele capacităţi pot 
suporta reconversia parţială prin semiprofilări tehnologice. 

 

Optică şi aparatură de bord 
 Reconversia devine necesară, mai ales datorită supradimensionării 
unor capacităţi de producţie, în raport cu nivelul comenzilor la intern şi 
export, cât şi prin uzura morală a unor produse. 
 Reconversia poate atinge 60-70% din capacităţi. În acest domeniu, 
acţiunea de conversie are un privilegiu special şi anume uşurinţa tehnologică 
de trecere la zona duală şi costurile reduse ale acestei activităţi. 
 

 Radiolocaţie, comunicaţii, informatică 
 Această subramură a fost cel mai mult supusă privaţiunilor de natura 
gradului de încărcare a capacităţilor, uzura morală şi fizică a mijloacelor 
tehnologice de producţie, schimbarea radicală a producţiei prin nevoia de a 
se produce echipamente compatibile NATO. 
 În acest domeniu, nivelul tehnologic foarte ridicat, dă puţine şanse 
reconversiei către aceeaşi categorie de tehnică civilă, fără implicare 
puternică a marilor companii străine posesoare de tehnologii moderne. 
 

 Nave 
 În subramura construcţiei de nave militare, problema reconversiei 
este cvasirezolvată, prin similitudinea tehnologică cu producţia de nave 
comerciale. 
 

 Rachete 
 Transformările sunt mult facilitate la nivelul subramurii, datorită 
existenţei unui număr redus de agenţi integratori. Totuşi, la nivel de agent 
economic, problema reconversiei este necesară pentru unele capacităţi 
izolate, dar şi costisitor de realizat datorită specificului tehnologic. 
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 Principalele etape de realizare a Reconversiei industriei de 
apărare, în opinia oficialilor guvernamentali români, sunt: 
 

 a. Identificarea capacităţilor de producţie integratoare de produs şi 
elaborarea propunerilor de a fi supuse conversiei, în baza: 
              - Programului de restructurare; 
              - Actelor normative privind producţia de apărare. 
 Propunerile sunt elaborate de un colectiv interdisciplinar şi 
interinstituţional. 
 

 b. Stabilirea conţinutului acţiunii de reconversie, în funcţie de: 
- studii de piaţă pentru noile produse; 
- similitudini tehnologice de producţie; 
- nevoi de investiţii de modernizare; 
- participarea capitalului privat şi îndeosebi străin;  
- posibilităţi de privatizare ca active ale acestei capacităţi; 
- condiţii locale, facilităţi economice; 
- politici sociale cu aplicaţie locală; 
- sprijinul financiar al statului; 
- posibilităţi financiare proprii. 
Această modalitate de acţiune trebie să fie concretizată de colectivul 

menţionat, pentru fiecare acţiune de reconversie identificată şi agent 
economic. 

 

c. Realizarea efectivă a acţiunii de reconversie. 
Aceasta revine agentului economic deţinător al capacităţii de 

producţie sau noului proprietar, ca urmare a vânzării acesteia ca activ. În 
primul caz, devine obligatoriu studiul de fezabilitate şi acţiuni de atragere de 
fonduri de la buget, credite interne şi externe, la nivelul nevoilor de 
finanţare. 

 

d. Realizarea acţiunilor de reconversie în cadrul programelor de 
dezvoltare a zonelor defavorizate.  

În acest caz,  colectivul care a elaborat documentul de reconversie va 
lucra efectiv şi integrat în cadrul programului zonei defavorizate. Acest caz 
se va întâlni în zonele în care acţionează agenţii economici din sector. 

 

e. Privatizarea totală sau pe active a unor agenţi economici din 
sector, în cadrul căreia acţiunile de reconversie se vor desfăşura după 
stabilirea noului proprietar. O atenţie deosebită trebuie acordată precizărilor 
şi obligaţiilor noului proprietar, rezultate ca efect al prevederilor legilor 
privind industria de apărare. 
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f. Realizarea acţiunii de reconversie a unor capacităţi de producţie 
deţinute de un agent economic din localităţile monoindustriale, prin 
program guvernamental. 

 

g. Stabilirea capacităţilor de producţie de uz comun care nu sunt 
incluse în sector sau în Planul de mobilizare a economiei naţionale. 

Aceste capacităţi de producţie se supun reconversiei de către 
deţinător (privat sau public), prin eforturi proprii sau prin includerea în 
programele de dezvoltare ce privesc agenţii economici şi localităţile 
respective. Este cea mai răspândită modalitate de a reorienta capacităţi din 
subramurile navală, electronică, aparatură, furnizori de subansamble etc. 

 

h. Perfecţionarea legislativă. Realizarea unui cadru legislativ unitar 
şi coerent. Prin modificări sau prin promovarea de noi acte normative se vor 
facilita acţiunile de reconversie. Realizarea acţiunilor de reconversie în 
industria de apărare este condiţionată, în primul rând, de mijloacele 
financiare la dispoziţie, constituite din: surse bugetare, credite interne şi 
externe, programe internaţionale şi surse proprii. 

În prezent, ponderea surselor proprii nu poate depăşi câteva procente 
din nevoile de finanţare. Şi în acest domeniu, ca şi în economia românească, 
în general, finanţarea şi colaborarea externă cu ţările Uniunii Europene, 
SUA, Canada etc, constituie o alternativă. 

 
 

10.  SITUAŢIA INDUSTRIEI DE APĂRARE ÎN ALTE ŢĂRI 
 
 ITALIA 
 

De producţia militară a Italiei răspunde nemijlocit Direcţia Tehnică, 
subordonată Ministerului Apărării, care coordonează procesul industrial 
productiv din arsenalele şi şantierele navale militare (20 arsenale şi şantiere 
navale cu peste 100.000 salariaţi militari şi civili) şi colaborează cu 
ministerele de resort pentru producerea unor categorii de tehnică, în 
întreprinderile de stat şi private. Numărul acestor întreprinderi se estimează 
la 150, în care lucrează peste 180.000 de salariaţi.  

Întreaga activitate de înzestrare a armatei este subordonată 
Ministerului Apărării, iar cele două componente ale producţiei militare 
(planificare-prognoză şi producţia propriu-zisă) sunt concentrate în 
subordinea aceluiaşi minister. 

Responsabilitatea direcţiilor de înzestrare  din cadrul categoriilor de 
forţe armate este mult amplificată, acestea având sub control atât 
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coordonarea studiilor, cercetărilor, experimentărilor, cât şi realizarea 
producţiei specifice; 

În Italia, în domeniul producţiei speciale, coexistă atât forma de 
proprietate de stat cât şi cea particulară. 

 
 FRANŢA 
 

 De producţia militară din această ţară răspunde Delegaţia Generală 
pentru Armament din cadrul Comitetului Director General pentru Plan al 
Ministerului Apărării, care cooperează cu Comisariatul General pentru Plan 
şi Comisariatul Energiei Atomice din subordinea guvernului .  
 Delegaţia Generală pentru Armament coordonează activitatea a 7 
direcţii tehnice, repartizate pe categorii de tehnică militară. Acestea, la 
rândul lor, au în subordine întreprinderile industriale ale armatei şi 
reprezentanţii militari din întreprinderile de stat şi particulare, producătoare 
de tehnică de luptă, coordonate de către Comisariatul General pentru Plan. 
 Delegaţia Generală pentru Armament, departamentele 
administrative, direcţiile tehnice şi arsenalele proprii însumează peste 
90.000 de salariaţi, din care 5.000 sunt ingineri. 
 Întreprinderile de care dispune nemijlocit Ministerul Apărării sunt 
specializate astfel: 

- 20 pentru tehnică destinată înzestrării trupelor de uscat; 
- 12 fabrici de muniţii; 
- 14 întreprinderi de motoare, aparatură de navigaţie şi armament 

de bord; 
- 4 arsenale navale; 
- 4 şantiere de reparaţii; 
- centre de cercetări, laboratoare şi poligoane pentru principalele 

categorii de tehnică militară. 
Coordonarea integrală a producţiei de apărare aparţine Ministerului 

Apărării. Specializarea activităţilor de asimilare, experimentare şi producţie 
se realizează prin existenţa a 7 direcţii repartizate pe categorii de tehnică 
militară. 

Majoritatea producţiei militare este realizată în unităţile de stat şi 
particulare, cu un raport de aproximativ 3:1 faţă de cea realizată în 
întreprinderi ale Ministerului Apărării. 
 Industria de apărare nu se regăseşte ca sector particular distinct în 
domenii cum sunt electronica, chimia şi aeronautica. Sectorul militar 
francez nu apelează la o tehnică anume, ci utilizează tehnici variate. Această 
activitate cu o finalitate specifică numără aproximativ 248.000 locuri de 
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muncă legate direct de realizarea produselor speciale şi 100.000 locuri de 
muncă în activităţi industriale complementare. Din cifra de afaceri circa 
75% sunt destinate pentru nevoile naţionale şi 25% pentru export. 

Sectorul militar reprezintă 5,3% din totalul locurilor de muncă din 
industrie şi 1,1% din populaţia activă. 

Industria de apărare din Franţa este concentrată în câteva mari 
grupuri industriale. Primii 13 contractanţi principali (Aerospaţiale, Alcatel, 
CEA, Dassault Aviasion, Dassault Electronique, DCN, Eurocopter France, 
Giant Industries, Matra Defense Espace, Sagem, Sextant Avionique, 
Snecma, Thomson – CSF) realizează aproape 83% din cifra de afaceri 
globală variabilă şi răspândită pentru circa 5000 de societăţi pe orizontală ce 
defăşoară  activităţi complementare cu specific militar. 

Se constată că industria de apărare franceză este încă net 
exportatoare, că bugetul pentru apărare, care reprezintă 3,2% din PIB al 
ţării, contribuie cu 18% la cheltuielile naţionale pentru cercetare şi 
dezvoltare.  

 

Sectoare ale industriei % din cifra de afaceri 
apărare  

% efective din 
sectorul de  apărare 

Electronică 32 24,5 
Aeronautică şi spaţiale 29 28 
Construcţii terestre 15 21 

Construcţii navale 11 13 
Nuclear 5,5 4,5 
Chimie, pulberi, diverse 7,5 9 

 

Industria de apărare este o industrie a tehnologiilor de vârf. 
Întreprinderile care lucrează pentru apărare au, în general, activităţi 

diversificate, specifice în domeniul civil, cele două domenii stimulându-se 
reciproc. Până în prezent, activităţile militare sunt cele care au generat 
capacitatea de autofinanţare a acestor întreprinderi, în principal datorită 
exporturilor.  

Este validată teza că reducerea exportului se poate traduce prin 
scăderea capacităţii de autofinanţare a întreprinderilor, ceea ce poate 
diminua marja lor de manevră productiv-industrială. 
 

AUSTRIA 
 

 În Austria, de producţia tehnică militară răspunde Departamentul 
Tehnic din cadrul Ministerului Federal al Apărării, care controlează, prin 
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intermediul reprezentanţilor militari, aproximativ 50 de întreprinderi de stat 
şi particulare. 

Departamentul Tehnic este organizat pe secţii şi birouri specializate 
pe categorii de tehnică militară (armament de infanterie şi artilerie, mijloace 
antitanc, tehnică blindată, de luptă, aparatură radioelectronică). 
 Biroul pentru Tehnologia Industriei de apărare coordonează 
aspectele privind introducerea de tehnologii noi şi asimilarea de produse 
moderne în arsenalele armatei. 

Din structura organizatorică prezentată se desprind următoarele 
concluzii: 

- subordonarea producţiei militare aparţine atât Ministerului Federal 
al Apărării cât şi guvernului (pentru întreprinderi şi firme particulare);  

- coexistă atât forma de proprietate de stat (în subordinea 
Ministerului Federal al Apărării sau a altor ministere economice)  cât şi 
forma de proprietate particulară; 

-  componenta ce reprezintă producţia este separată organizatoric de 
cea care priveşte asimilările, avizările, experimentările de tehnică. 
 Nu se poate vorbi, în cazul Austriei, de o industrie de apărare. Se 
poate însă vorbi de un sector al industriei de apărare admis pentru o 
înzestrare care să asigure un prag suficient al nevoilor de minimă apărare. 
  

ANGLIA 
 

 Aproximativ 1.000 întreprinderi de stat şi particulare coordonate de 
Ministerul Tehnologiei produc tehnică militară. 
 În Anglia, de producţia militară specială răspunde Direcţia Generală 
a Înzestrării şi Aprovizionării cu Tehnică Militară, subordonată direct 
Ministerului Apărării. 
 Pentru avizarea proiectelor, coordonarea producţiei şi recepţionarea  
tehnicii militare, direcţia amintită dispune de un departament de avizare şi 
de direcţii tehnice în cadrul trupelor de uscat.  

Producţia de tehnică militară se realizează atât în arsenalele şi 
întreprinderile militare subordonate direcţiilor tehnice din cadrul celor trei 
categorii de forţe armate (30 arsenale şi întreprinderi militare cu peste 
200.000 salariaţi – militari şi civili), cât şi în aproximativ 1.000 de 
întreprinderi de stat şi particulare coordonate de Ministerul Tehnologiei. 
 Din structura organizatorică se desprind următoarele concluzii:  

- producţia militară este subordonată integral Ministerului 
Apărării; 
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- activitatea de avizare a proiectelor, asimilarea şi experimentarea 
produselor noi constituie atributul unui compartiment 
independent, subordonat organului central de înzestrare;  

- coordonarea producţiei şi recepţiei tehnicii militare este atribuită 
Direcţiilor Tehnice ale celor  3 categorii de forţe armate; 

- Formele de proprietate în domeniul producţiei speciale sunt cele 
de stat şi particulară în întreprinderile angajate în producţia 
militară. Armata dispune de propriile sale arsenale şi 
întreprinderi militare. 

 
 ELVEŢIA 
 

 Toate laboratoarele şi întreprinderile producătoare de tehnică 
militară sunt proprietate de stat. 
 În Elveţia, producţia de tehnică militară este coordonată de 
Departamentul Federal al Apărării prin Grupul pentru Armament. Acest 
organism răspunde de cercetarea, fabricarea şi achiziţionarea armamentului 
şi tehnicii de luptă necesare înzestrării forţelor armate. Grupul se compune 
din Serviciul tehnic şi Serviciul comercial şi, prin Direcţia Generală a 
Înzestrării, are în subordine toate centrele de cercetare şi companiile 
producătoare de tehnică militară, proprietate de stat. 
 Întreprinderile şi firmele particulare angrenate în producţia de 
componente speciale sunt coordonate prin Departamentul Federal şi primesc 
comenzi prin Direcţia Generală a Înzestrării. 
 
 TURCIA 
 

 Principala caracteristică a politicii privind industria de apărare 
internă este aceea de a încuraja cooperarea între firmele turceşti şi străine în 
domeniu. În principal statul turc doreşte să asigure industria de apărare cu o 
structură dinamică, de un anumit potenţial pentru export, o capacitate de 
adaptare la noile tehnologii şi alinierea statului la  nivelul dezvoltărilor 
tehnologice de ultimă oră, abilitatea de a asigura o cooperare echilibrată 
între Turcia şi alte ţări în domeniul apărării.  

În acest sens, în structura de organizare a industriei de apărare a 
Turciei există o serie de organisme de implementare după cum urmează: 
 -  Consiliul Suprem de Coordonare a Industriei de Apărare; 

-  Comitetul Executiv al Industriei de Apărare; 
-  Subsecretariatul pentru Industria de Apărare ; 
-  Consiliul asistenţilor. 
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Fondul pentru Înzestrarea Industriei de Apărare reprezintă 
instrumentul financiar folosit pentru îndeplinirea funcţiilor productiv 
industriale. Principalele surse financiare ale fondului sunt: 

• venituri din impozitul pe consumul de combustibil; 
• o cotă parte din venit şi impozite; 
• impozite pe produse alcoolice şi tutun; 
• un anumit procent din loterii şi pariuri. 

Subsecretariatul are următoarele sarcini şi funcţii: 
- să asigure aplicarea la scară lărgită a proiectelor de apărare prin 

intermediul cooperării dintre investitorii interni şi străini; 
- să reorganizeze şi să integreze eforturile actuale ale industriei de 

apărare, să încurajeje noile iniţiative şi să organizeze implicarea statului în 
sectorul de apărare; 

- să determine mijloacele tehnice, financiare şi alte mijloace de plată; 
- să determine căi şi metode de finanţare a proiectelor; 
- să efectueze acorduri de credit cu creditorii străini; 
- să sprijine noi investiţii private şi/sau publice pentru export; 
- să finanţeze activităţi de cercetare – dezvoltare; 
- să gestioneze contracte ce includ funcţii de control al calităţii; 
- să coordoneze acordurile de export ce derivă din contractele în 

domeniul apărării. 
 Cele mai importante criterii privind evaluarea propunerilor de 
producţie militară în Turcia pot fi rezumate la: 

-  asistenţă în domeniul transferului de tehnologie; 
- stabilirea mijloacelor de cercetare dezvoltare în vederea creării de 
noi tehnologii de apărare; 
- utilizarea în mod extensiv a potenţialului industrial existent al 
Turciei, pentru creşterea cotei de participare naţională; 
- reducerea exodului de valută străină în afara ţării; 
-investiţii planificate care să asigure facilităţi de marketing 
internaţional; 
- mijloace şi tehnici de export; 
- produse de cea mai bună calitate la nivelul standardelor NATO; 
- asigurarea pregătirii personalului; 
-garanţii privind nelimitarea şi nerestricţionarea viitoare a 
transferurilor de tehnologii noi, înzestrarea logistică şi de producţie; 
- sprijin pentru acorduri financiare şi de credit favorabile; 
- crearea unui potenţial suplimentar de producţie. 
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REPUBLICA CEHĂ 
 

 Un avantaj al industriei de apărare din Republica Cehă este faptul că 
ea se bazează  pe o muncă fizică şi intelectuală de înaltă calitate. În acest 
context, trebuie remarcat că niciodată, în trecut, calitatea produselor militare 
cehe nu a fost negată, nici măcar în perioada în care au fost adoptate, în mod 
masiv, modelele sovietice de producţie în domeniu. Armata cehoslovacă a 
avut în dotare armament proiectat şi realizat pe plan local, şi totodată a 
furnizat în mare măsură aceste produse ţărilor membre ale Tratatului de la 
Varşovia.  

Necesităţile forţelor armate cehe, ca şi cele ale clienţilor externi s-au 
schimbat în ultimul deceniu în ceea ce priveşte structura şi volumul 
cererilor. 

Procesul de conversie ale capacităţilor industriale de apărare, care a 
început în 1988, se apropie de final. El a fost demarat într-un ritm alert, 
având implicaţii diferite în sectoarele industriale. 

Între 1989 şi 1992, producţia de apărare a scăzut cu 80-85% (în 
valoare comparabilă), unele linii de producţie au fost oprite complet (mine şi 
bombe), iar altele şi-au micşorat producţia (avioane şi armament). 

Numeroase companii au beneficiat de asistenţă guvernamentală, 
pentru a le rezolva povara unor active inutilizabile şi pentru finanţarea unor 
programe de producţie civilă. 

În ceea ce priveşte bunurile şi activele inutilizabile ale fabricilor, 
aceasta implică lichidarea a 40% din ele, iar restul de 60% pot fi acoperite 
din fondurile financiare ale statului (veniturile realizate din orice vânzare a 
acestora vor intra în trezoreria statului). 

S-au acordat subvenţionări în vederea achiziţionării de noi 
echipamente şi licenţe şi pentru plata dobânzilor la înprumuturi. Aceste 
subsidii nu au depăşit 30 – 40% din costul total al unui proiect.  
Ele se folosesc la: 

- Proiecte de extindere a actualelor programe de producţie militară 
care, alături de producţia civilă, au constituit deja o parte a 
obiectului de activitate a întreprinderilor respective. 

- Proiecte pentru introducerea de noi linii de producţie care să 
ocupe segmentele de pe piaţa internă şi externă.  

-  Proiecte de introducere în fabricaţie a unor produse pe care în      
prezent Republica Cehă le importă.  

Cele mai favorabile proiecte au fost cele care au vizat dezvoltarea 
producţiei civile existente, în paralel cu producţia de apărare. 
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O caracteristică a majorităţii fabricilor militare din Republica Cehă 
este dubla producţie: civilă şi militară; aproximativ 30% din acestea au o 
producţie de apărare ce depăşeşte 20-25% din totalul activităţii industrial-
productive.  

O altă caracteristică este aceea că majoritatea fabricilor sunt de 
mărime medie (sub 3.000 de angajaţi, excepţie fiind „Tesla Pardubice”, care 
are 8.000 de angajaţi).  

În comparaţie cu Slovacia, aceste întreprinderi sunt mai uniform 
distribuite pe teritoriul Cehiei, totuşi în zona de frontieră Moravia – 
Slovacia, există o mare concentraţie de fabrici de producţie specială.  

Procesul de conversie a condus la reducerea atât a capacităţilor de 
producţie, cât şi a activităţilor de cercetăre - dezvoltare militară, însă 
întreprinderile şi-au menţinut ritmul de fabricaţie şi evoluţie. 

Actuala structură a industiei cehe de apărare acoperă în mare parte 
necesităţile forţelor armate naţionale, unele sectoare reuşind să exporte o 
parte a producţei, realizând astfel resurse pentru importul unor materiale ce 
nu pot fi produse în ţară (sisteme de apărare împotriva rachetelor, avioane 
de luptă sofisticate, echipamente de război electronic, tancuri şi alte vehicule 
pe şenile). 
 Republica Cehă realizează în prezent următoarele categorii 
principale de produse militare: 

- sisteme de instruire pentru piloţii militari, avioane uşoare de 
luptă; 

- radare pentru aeroporturi şi sisteme de detectare radio; 
- complexe de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii; 
- staţii VHF şi staţii radio de bord; 
- armament şi muniţie pentru infanterie; 
- mine, bombe; 
- vehicule de teren; 
- tunuri aeriene şi antiaeriene, calibrul maxim 30 mm şi muniţia 

aferentă; 
- dispozitive mecanice şi explozive pentru plutitoare şi mine, 

detectoare de mine; 
- echipament individual de protecţie antinucleară şi antichimică; 
- paraşute; 
- dispozitive de transfer criptat al informaţiilor; 
- pulberi, explozivi, combustibili militari solizi. 
Nu se mai fabrică tehnică blindată, tunuri şi obuziere de calibru 

mare, tehnică auto şi alte categorii tradiţionale pentru Cehia. 
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Faţă de cele prezentate, putem concluziona că: 
 

- în majoritatea statelor dezvoltate, producţia pentru apărare este 
controlată integral de o gamă variată de organisme specializate subordonate 
ministerelor apărării, indiferent de sectorul unde aceasta se realizează  
(arsenale militare, întreprinderi de stat sau particulare); 

- de asemenea, aceste state realizează principalele categorii de 
tehnică militară în cadrul unor întreprinderi subordonate ministerelor 
apărării; 

- toate organismele create pe lângă ministerele apărării cu rol de 
coordonare a producţiei pentru apărare, au ca obiect de activitate şi unele 
cum sunt : 

        - prognoza, planificarea şi contractarea; 
        - controlul, urmărirea şi recepţia; 
- majoritatea structurilor organizatorice din cadrul ministerelor 

apărării au în compunere compartimente speciale, constituite pentru 
urmărirea, testarea şi experimentarea tehnicii noi, dispunând de forţe şi 
mijloace adecvate (laboratoare, poligoane, terenuri de experimentare), care 
atestă ralierea acesteia la performanţele impuse prin temele de cercetare; 

- mai mult de 50% din întreprinderile militare, realizează producţie 
dublă civilă şi militară; 

- procesul de reconversie este în curs de desfăşurare în toate ţările 
fost socialiste, în restul statelor, acesta nefiind generalizat şi desfăşurându-se 
izolat şi constrâns de falimentul unor întreprinderi, sau de schimbarea 
profilului lor; 

- statul intervine în industria de apărare în toate cazurile 
(organizatoric, control, financiar, reconversie şi dezvoltare); 

- evolutiv, există tendinţa, şi nu numai, ca industriile de apărare din 
toate ţările, să se dezvolte calitativ, să introducă tehnologii de vârf demne de 
mileniul III, să producă suficient pentru înzestrarea armatelor proprii, dar şi 
pentru un export deosebit de profitabil. 

 
 

11.  EVOLUŢIA POLITICILOR  
ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI DE APĂRARE 

 
Având în vedere schimbările şi tendinţele sectorului industrial, în 

general, aflat în tranziţie, industria de apărare urmează să se adapteze 
noilor situaţii, combinând diversele atitudini care constau în: 
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- încercarea de a limita scăderea programelor sau a comenzilor în 
interiorul unui program. Se pot propune participări la finanţarea unor 
programe, inclusiv  lansarea dezvoltării exploratorii. De altfel, companiile  
caută în mod activ debuşee la export; 

- tendinţa de menţinere a nivelului de activitate. Pentru aceasta unele 
societăţi caută să-şi câştige un loc în noile activităţi; 

-adaptarea potenţialului productiv la sarcinile direcţiilor 
previzionale prin lansarea unor planuri sociale, de şomaj parţial şi prin 
restructurări şi raţionalizări industriale; 

- încercarea de soluţionare a situaţiei financiare, apelând la acţionari 
pentru recapitalizare, solicitarea de avansuri rambursabile şi exonerarea de 
taxe. Aceste solicitări, de regulă, nu pot fi satisfăcute din cauza restricţiilor 
bugetare.  

 

În privinţa restructurării întreprinderilor care operează pentru 
apărare, se precizează că schimbarea s-a accelerat în ultimii ani în Europa, 
dar mai recent şi în Statele Unite.  

 

În ţările vest-europene, începând cu anul 1988, s-au derulat circa 60 
de operaţiuni de restructurare. Aceste restructurări se desfăşoară în forme 
diverse: reorganizare internă, schimbarea statutului sau raţionalizarea (un 
exemplu bun fiind transformarea GIAT din Franţa în societate industrială), 
recentrarea pe meserii sau sectoare de activitate. 

Se poate spune că, de aceea în Franţa, sectorul terestru şi cel naval 
sunt deja nou structurate, de vreme ce GIAT Industries şi DCN sunt cele 
mai mari grupuri industriale din sectorul lor, în Europa. 

Pe viitor, în industria de apărare se simte necesitatea unei strategii la 
scară europeană. Restructurările nu sunt deci încheiate. Este pus în discuţie 
tot mai mult rolul statului în acest set de demersuri .  

Unii analişti, precum Serge Tchuruk, arată că nu se pune problema 
de a lua în discuţie legitimitatea statului de a participa la producţia 
industrială. Modalităţile  sale de acţiune trebuie să se bazeze pe o adevărată 
reflexie strategică. 

 

Acest lucru este aplicabil în special în industria de apărare pentru 
că statul joacă un rol esenţial, deoarece: 

- este client în proporţie de 70% din totalul producţiei speciale; statul 
defineşte nevoile şi deci caracteristicile echipamentelor, el pregăteşte 
viitorul şi orientează cercetările; 

- susţine vânzările la export şi poate să joace rolul de vânzător în 
raport cu alte state; 
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- deţine principale surse financiare în domeniu şi este acţionar al 
principalelor societăţi şi asigurător prin garanţiile date pentru export; 

- este industriaş în sectorul de apărare. De exemplu firmele 
industriale din cadrul Direcţiei de construcţii navale şi atelierele industriale 
din aeronautică din Franţa reprezintă 11% din industria de armament; 

- este putere publică şi el impune restricţii speciale în industria de 
armament (de exemplu pentru comerţul cu materiale de război, pregătirea pe 
timp de criză, protecţia instalaţiilor şi cunoştiinţelor); 

- este însărcinat cu supravegherea stării reţelei industriale ce 
lucrează pentru apărare, pe termen mediu sau lung. 

Philippe Delmas arăta că „statul este paznicul orgoliilor, furnizorul 
încetinelii necesare pentru pregătirea viitorului”.  

Statul nu trebuie să fie frână a evoluţiei, el trebuie să susţină, să 
însoţească, să stimuleze evoluţia prin orientări generale. Necesitatea unei 
politici industriale pentru activităţile productive strategice (cele din 
domeniul apărării au în mod real acest caracter) devine tot mai evidentă.  

 

Precizările Administraţiei Americane, referitoare la politicile 
industriale, sunt orientate pe patru direcţii:  

 

• protecţia avansului tehnologic; 
• protecţia elementelor esenţiale ale bazei industriale a 

apărării;  
• încurajarea reconversiei industriei şi atenuarea efectelor 

sociale ale acestei transformări;  
• adoptarea unei politici de securitate economică. 

În legătură cu cea din urmă direcţie, este interesant de notat că 
Franţa este singura ţară care a considerat apărarea economică drept al treilea 
stâlp al politicii de apărare, în general, alături de apărarea militară şi 
apărarea civilă.   

 

Orientările industriale speciale în viitor trebuie să răspundă unui 
ansamblu de preocupări complexe: 

- ameliorarea eficacitatăţii cheltuielilor pentru echipamente din 
bugetul apărării; 

- impunerea interacţiunii dintre politica industrială naţională şi 
structurile industriale regionale; 

- protejarea capacităţii naţionale de a dezvolta, fabrica produse şi 
materiale indispensabile pentru existenţa naţiunii şi conservarea în mod 
imperativ a unor nuclee tehnologice; 
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- menţinerea în stare bună a industriei de apărare din Europa şi din 
orice altă  ţară, care poate deveni o condiţie suficientă a suveranităţii.  

 

Alte elemente pot fi identificate în următoarele principii: 
 

• îmbunătăţirea costului şi eficacităţii studiilor prin finanţare selectivă 
ţinând cont de domeniile ce trebuie privilegiate şi de societăţile 
capabile să se constituie în poli de excelenţă în domeniul lor prin 
cooperări, reducerea extensiei dezvoltărilor, prin achiziţii reciproce 
cu alţi parteneri,  prin utilizarea tehnologiilor duale.  
După cel de-al Doilea război mondial s-a constatat o corelare a 

costului programelor militare, de la o generaţie de materiale la alta, mai 
rapidă decât cea a  bugetelor de apărare (ceea ce l-a făcut pe Norman 
Augustine, preşedinte al „Martin Marietta”, să spună că în anul 2054 Statele 
Unite nu vor putea plăti decât un avion).  

Utilizarea tehnologiilor duale ar constitui o primă soluţie. 
Tehnologiile speciale care sunt necesare în domeniul apărării, de regulă, nu 
sunt duale. Cele care aparţin de sectorul electronicii şi informaticii sunt 
profund duale. Ponderea acestor sectoare în sistemele militare este în 
creştere. Aici ciclurile de inovare sunt scurte în comparaţie cu dezvoltarea 
sistemelor militare a căror durată, are tendinţa de a se prelungi. 

O alegere prematură în cursul dezvoltării unui sistem poate să ducă 
la utilizarea unei tehnologii depăşite. Va deveni din ce în ce mai necesară 
conceperea sistemelor de o asemenea manieră încât să se beneficieze mai 
mult de evoluţia tehnologică stimulată de cea mai activă piaţă, procedând 
astfel încât partea “inteligentă” a sistemelor să poată fi uşor trecută de la o 
tehnologie la alta (mai recentă) dacă raportul cost – eficacitate este 
îmbunătăţit. 

• acceptarea achiziţionării de materiale în condiţii mai puţin 
echivalente ca performanţe, cost global, termen şi securitate a 
aprovizionării pe termen lung, cu riscul de a abandona calitatea de 
lider într-o competiţie naţională mai puţin strategică. Această 
practică poate să fie pusă de acord la nivel regional, european, la 
nivel de stat şi la cel al industriei, ţinând seama de interdependenţe; 

• îmbunătăţirea cooperării pe programe; 
• favorizarea diversificării întreprinderilor; diversificarea geografică 

(exporturi către noi clienţi) şi diversificarea produselor către 
domeniul civil, utilizând în special caracterul dual al tehnologiilor 
(ceea ce necesită credite specifice); 
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• întărirea relaţiilor de parteneriat între antreprenorul general şi 
principalii subantreprenori; 

• acordarea unei libertăţi mai mari celor din domeniul 
echipamentelor de a-şi oferi materialele lor antreprenorilor generali;  

• întărirea reţelelor de alianţe industriale, structurale sau nu, naţionale 
şi internaţionale;  

• favorizarea creării de societăţi transnaţionale sau transeuropene 
(Eurocopter,  Matra,  Marconi Space), chiar dacă aceasta va duce la 
monopoluri în domeniile unde concurenţa mondială este extrem de 
puternică. 

• punerea la baza restructurărilor industriale a cercetării conexiunilor 
dintre diferitele tehnici şi produse pe bază de programe realizate în 
comun. 
Una din caracteristicile importante ale comerţuluui internaţional 

contemporan este faptul că scopul urmărit nu este înainte de toate numai 
profitul imediat ci, mai degrabă, cucerirea de segmente de piaţă şi controlul 
tehnologiilor de bază. Unii autori, precum Christian Harbulot, Bernard 
Esambert, Claude Lachaux, Bertrand Warusfel vorbesc de un război 
economic. 

 

Confruntarea în războiul economic se poate situa la niveluri 
diferite: 

a) cel al mărfurilor produse şi vândute de către întreprinderi; 
b) cel al întreprinderilor ca atare, care pot să fie vândute sau 

cumpărate şi care formează o piaţă de grad secundar. 
Dacă industria participă economic şi tehnologic la efortul de apărare, 

statul trebuie să contribuie la apărarea patrimoniului ţării, a întreprinderilor 
şi forţelor sale economice. Orice comunitate care preferă prezentul 
viitorului, care refuză să creadă în propria sa continuitate, va sfârşi prin a 
dispărea. Această conştiinţă urmează să fie regăsită deja în plan regional 
(european) în intenţia de salvare şi dezvoltare a patrimoniului tehnologiilor 
de vârf şi, în special, al acelora care au aplicabilitate în apărare. 

 

 Necesitatea producţiei interne de tehnică militară rezultă, aşadar, 
din următoarele considerente: 
 

1. Complexitatea fenomenului militar contemporan, în funcţie de: 
- factorii geopolitici; 
- factorii economici; 
- explozia informaţională; 
- dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii industriale; 
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- capacitatea industriei de apărare. 
 

2. Creşterea rolului armatei în asigurarea capacităţii de apărare a 
ţării, cât şi ca factor de stabilitate internă, ca urmare a: 

- mutaţiilor politico-militare de pe continentul european; 
- desfinţării Tratatului de la Varşovia; 
- măsurilor de reducere a armatelor conform prevederilor 

Tratatului de la Paris; 
- instabilităţii accentuate în unele ţări componente ale fostei 

URSS; 
- conflictelor etnice din fosta Iugoslavie. 

 

3. Noul context exconomic şi socio–politic din ţară, precum şi 
dinamica relaţiilor militare şi politice în Europa, care impun: 

- restructurarea organismului militar; 
- ameliorarea calitativă a înzestrării armatei în condiţii de 

eficienţă maximă şi de susţinere minimă cu fonduri de la 
buget; 

- retehnologizarea industriei de apărare, conservarea sau 
reconversia capacităţilor ce nu pot fi menţinute în funcţiune. 

 

4. Orientările de bază privind înzestrarea cu armament şi tehnică de 
luptă a armatei şi a celorlalte componente ale sistemului naţional de apărare 
au în vedere: 

- cerinţele doctrinei de apărare a ţării; 
- caracteristicile geoclimatice ale teritoriului; 
- potenţialul economic; 
- capacitatea industriei de apărare; 
- posibilităţile cercetării tehnico-ştiinţifice proprii în acest 

domeniu. 
 

În sectorul producţiei speciale nu trebuie subestimat rolul 
întreprinderilor mici şi  mijlocii. Veritabile surse de inovaţii, simple şi 
rapide în reacţii, aceste întreprinderi formează cadrul industrial ce 
garantează realizarea economică reală, indispensabilă pentru industria de 
apărare eficientă. Pe plan internaţional scăderea cererii de mărfuri şi 
reducerea pieţelor de export, a afectat aceste întreprinderi mici şi mijlocii, 
care sunt extrem de vulnerabile la recuperarea datoriilor din partea marilor 
beneficiari. 
 În practică se înregistrează însă o bună echilibrare a relaţiilor dintre 
marii beneficiari şi întreprinderile mici şi mijlocii. Oferirea unor orientări cu 
caracter deontologic, în special în domeniile drepturilor industriale şi 
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comerciale, asigură o mai bună protecţie a inovaţiilor şi dezvoltarea 
spiritului de parteneriat. 
 Se constată că, actualmente, s-a intrat într-o perioadă fundamentală 
de restructurare naţională şi europeană. Apare ca necesară asigurarea 
coerenţei acestor restructurări, dar trebuie să se prevadă şi cadrul industrial 
al celui de-al doilea nivel, purtătorul privilegiat al inovaţiei. Deci, este 
necesară definirea unei strategii clare pentru a permite industriaşilor să-şi 
dimensioneze optim companiile şi să anticipeze mai real greutăţile la care 
vor trebui să răspundă. 
 În acest scop, trebuie identificate sectoarele strategice şi 
întreprinderile industriale ce pot fi susţinute. Nu există politică industrială 
fără politică tehnologică. Încredinţarea unui studiu sau a unei dezvoltări 
industriale unei întreprinderi este un act major de politică industrială. 
 
 

12. EVOLUŢIA SISTEMELOR INDUSTRIALE  
DIN DOMENIUL PRODUCŢIEI DE APĂRARE 

 
 În plan internaţional este recunoscută preocuparea în vederea 
formulării unei strategii care să acompanieze marile transformări din 
industriile regionale şi, prin extensie, a celor legate de apărare. 
 În sens mai larg, pentru orice stat, este important să fie percepute 
definiţia şi caracteristicile proprii sectoarelor industriale legate de domeniul 
apărării. 
 Un număr de factori politici şi economici, la un moment dat, au 
incidenţă particulară asupra sectoarelor industriale amintite. 
 

Baza industrială şi tehnologică a sectorului producţiei pentru 
apărare constituie un element distinct, fundamental, în dezvoltarea 
economică în general şi indispensabilă în ceea ce priveşte capacitatea de 
integrare a forţelor armate. 
 Din punct de vedere politic, sfârşitul războiului rece joacă un rol 
însemnat în modificarea climatului internaţional în care politicile externe 
(de securitate) de apărare sunt elaborate şi conduse într-o manieră nouă. 
Apar deja politici externe şi de securitate comune care cuprind problemele 
referitoare la securitatea regională, definiţii cu conţinut nou a politicilor de 
apărare care pot fi conduse sub emblema „apărării comune”. 
 

 În profil regional, în unele intervale istorice date, evoluţiile în 
domeniul infrastructurii de apărare au fost contradictorii. De exemplu între 
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1993 şi 1995 în ţările Uniunii Europene gradul de ocupare cu forţă de 
muncă în sectorul de producţie specială a înregistrat o scădere de 13%.  

În 1995, Uniunea Europeană a importat din SUA, în calcul valoric, 
de şase ori mai multe produse de apărare decât a exportat. În 1990 acest 
raport înregistrează un decalaj de 5 ori, în timp ce în 1985 era de 4 ori 
diminuat. În timp ce un număr de 8 întreprinderi europene de produse 
speciale au realizat în 1996 vânzări de cca 60 miliarde USD, numai 3 dintre 
importantele întreprinderi americane au efectuat exporturi de circa 90 
miliarde USD. 
 Aspectele de mai sus arată o oarecare tendinţă de erodare a forţei de 
concurenţă în plan regional, din partea europenilor. 
 

 În noiembrie 1997, Comisia Europeană în domeniu a lansat două 
propuneri semnificative legate de relansarea producţiei de apărare într-o 
piată comună:  

a) un plan de acţiune pentru industriile legate de apărare; 
b) elaborarea unei politici europene privind armamentul (transferuri 

tehnologice şi de produse  în regim intracomunitar şi regim vamal comun).
 Pentru exemplificare se aminteşte că la Berlin, în iunie 1996, s-a 
desfăşurat reuniunea Consiliului de miniştri ai NATO în care s-a decis 
dezvoltarea identităţii europene şi dezvoltarea securităţii şi apărării 
comune. 

 

 Din punct de vedere economic, cererea de echipamentelor militare în 
interiorul unei regiuni este într-o vizibilă descreştere, urmare a nivelelor 
bugetelor naţionale, micşorate în concordanţă cu eforturile pentru tranziţia 
spre economiile de piaţă. 
 În ţările europene membre NATO, din 1984 până în 1999 în sectorul 
de apărare se întregistrează o reducere cu 37% a volumului de activităţi, 
afectând circa 1,6 milioane locuri de muncă. 
 Această evoluţie a influenţat direct şi particular câteva zone, asupra 
cărora s-a repercutat reducerea bazei productive şi a capacităţii de inovare 
din întreaga regiune. 
 În mediul internaţional se consideră că industria legată de sectorul de 
producţie militară este strategic. Conform realităţii înregistrate în ţările vest-
europene, în ciuda a ceea ce se petrece în alte sectoare - unde consideraţiile 
economice sunt factori determinanţi - politica naţională în materie de 
armament este în egală măsură dictată, prin diverse nivele de decizie, de 
către politica externă şi de către politica de apărare. 
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 Consideraţiile de ordin politic, strategic şi de securitate sunt 
angrenate, pentru a determina condiţiile de exploatare a industriei şi a cererii 
de produse specifice. 
 Este important de subliniat că guvernele fiind principalii clienţi - şi 
în acest caz principalii proprietari ai industriilor militare - sunt actori 
importanţi pe pieţele specifice, care sunt diferite de alte tipuri de pieţe ce 
vizează celelalte sectoare ale unei economii. 
 Comercializarea producţiei speciale este vitală pentru colectivităţile 
(forţa de muncă) din uzinele ce formează capacitatea în domeniu. Fără 
cerere, acestea devin necomerciabile, mai ales în condiţiile în care nu sunt 
disponibile pentru producţia anuală. 
 

 Producţia şi desfacerea produselor militare se realizeză în baza unor 
autorizaţii guvernamentale. Adesea, pentru că guvernele sunt singurii 
clienţi, ele sunt unicii decidenţi faţă de sporurile operaţionale şi asupra 
specificaţiilor tehnice. Deci, guvernele sunt cele ce determină cererea de 
produse din sectorul industrial de apărare. 
 În acest caz este aproape imposibil să se prevadă cu certitudine care 
va fi cererea pe termen lung, deoarece aceasta depinde de evoluţia 
ameninţărilor care, la rândul său, influenţează evaluarea nevoilor fizice şi 
cerinţele de planificare bugetară. 
 Raportul calitate-preţ reprezintă de asemenea un criteriu care 
determină conţinutul politicii de achiziţii. Alte influenţe asupra cererii 
previn capacitatea sesizată de cooperare industrială, din consideraţiile 
politice strategice, economice şi de securitate. 
 

 Imperativele de apărare naţională presupun garanţii pentru sursele 
de aprovizionare cu produse militare speciale. Securitatea aprovizionării în 
domeniu se pare că reprezintă ipostaza de „relaţie normală” între clienţi şi 
furnizori. Chiar aprovizionarea cu materii prime şi materiale pentru 
obţinerea produselor finale, devine problemă cu conotaţii strategice. 
 De exemplu, asigurarea resurselor materiale pentru industria de 
apărare constituie, pentru România, o preocupare actuală şi dificilă în 
condiţiile tranziţiei la economia de piaţă. 
 

 Dezvoltarea industriei de apărare, parte componentă a industriei 
României, s-a făcut în condiţiile în care, înainte de 1989, materiile prime, 
materialele şi energia se asigurau, în majoritate, prin sistemele relaţiilor 
economice ale fostului CAER. 
 Conform doctrinei naţionale de apărare, din timp de pace s-au format 
la agenţii economici importante rezerve de materii prime şi materiale, 
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constituite ca rezerve de mobilizare. Totodată, în cadrul „rezervelor de stat”, 
au fost constituite rezerve de materii prime şi materiale pentru cazul de 
necesitate. 
 

 România se află într-o poziţie sensibilă între Europa şi Asia, având 
un statut de placă turnată, fiind în măsură să controleze traficul zonal şi călie 
de comunicaţii cu Orientul Mijlociu şi Apropiat, via Marea Neagră21. 
 România controlează porţiunea finală, la ieşirea la mare a celei mai 
importante căi de navigaţie fluvială, din Europa, a cărei importanţă 
comercială şi strategică poate cunoaşte o rapidă creştere în conexiune cu 
canalul Rhin-Dunăre, ce poate înlocui transportul continental rutier cu 
transportul intra- şi intercontinental fluvial22. 

În  multe cazuri, diferite state consideră că o capacitate proprie de 
producţie specială este esenţială pentru interesul naţional. Aceasta nu 
împiedică, în nici un caz, guvernele să apeleze la achiziţii din exterior. 

 

 Valoarea tehnologică pe termen lung a sectorului de producţie 
specială este, de asemenea, importantă. Aceasta presupune menţinerea 
capacităţii industriale şi tehnologice în domeniu. Programele de apărare se 
pot întinde pe intervale de 20-30 de ani şi, în concordanţă cu aceste 
programe de dezvoltare, în timp lung, echipamentele (fondurile fixe) ar 
trebui să aibă durata de viaţă de cel puţin 30 de ani sau mai mult. 
 

 Confidenţialitatea informaţiilor militare sensibile este vitală pentru 
interesele naţionale. Acestea pot însă deveni un motiv de constrângeri 
pentru concurenţă şi pentru relaţiile între beneficiari şi furnizori care vor fi, 
în ambele cazuri, mai restrânşi ca număr decât în situaţiile industriale 
obişnuite (civile). 
 

Costurile de cercetare şi dezvoltare a numeroase produse din 
sectorul de armament sunt disproporţionate. Deoarece este strict necesar să 
se respecte norme cu grad ridicat de precizie, costurile afectează viteza 
progresului tehnologic, care este fundamental pentru sectorul de apărare 
naţională. 

                                                           
21 Vezi Gabriel I. NĂSTASE, Mihai Micador NICOLAE – România şi coridorul economic 
Asia Centrală-Europa, Editura „PERFORMANTICA”, Iaşi, 2005. 
22 x x x Coridorul 7 de transport european. Conferinţa Paneuropeană a Miniştrilor 
Transporturilor (Insula Creta, martie 1994) a stabilit coridoarele de transport din Europa 
Centrală şi de Est. S-a hotărât ca teritoriul României să fie străbătut de Coridorul 4 
(Dresda-Praga-Bratislava-Györ-Budapesta-Arad-Craiova-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istanbul), 
cu ramura 4 C (Arad-Bucureşti-Constanţa), Coridorul 7 (Dunăre-Main-Rhin) şi Coridorul 
9 (Helsinki-St. Petersburg-Pskov-Vitebsk-Kiev-Liubasivka-Chişinău-Bucureşti-Plovdiv). 
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 Rentabilitatea în domeniu nu este întodeauna certă. Producţia de 
serie (masă), care ar putea ameliora costurile ridicate de cercetare şi 
dezvoltare, este mai rară în comparaţie cu situaţiile care se înregistrează în 
sectorul producţiei civile.  

Obligaţia de confidenţialitate poate împiedica difuzarea largă a 
progresului tehnologic şi frânează obţinerea de beneficii financiare dintr-o 
astfel de potenţială difuzare. Adesea sunt realizate „produse unice” a căror 
producţie poate fi nerentabilă.  

Numeroase programe sunt limitate şi, în astfel de situaţii, se constată 
că aceeia care lucrează în sfera cercetării-dezvoltării nu pot funcţiona 
exclusiv prin mijloace comerciale în perioadele dintre programe. Este deci 
vizibil că nu există şansa ca organizaţiile comerciale-dominate de forţele 
pieţei - să cheltuiască atât cât se solicită pentru cercetare-dezvoltare, iar un 
factor (de natura subvenţiilor) din partea statului este cât se poate de 
necesar. 

 

 Numeroase tehnologii legate de sectorul de apărare au aplicaţii 
duale, civile şi militare. Este astfel identificată o sinergie în creştere între 
tehnologiile civile şi cele militare în diferite sfere de activitate, însă este 
posibil ca unele programe, exclusiv militare, să nu permită aplicarea tuturor 
posibilităţilor din fluxurile speciale sau de realizare a producţiei cu dublă 
folosinţă. 
 

 Exporturile în domeniu sunt subordonate autorizărilor 
guvernamentale. Politicile statelor în materie de exporturi de produse 
speciale şi în ceea ce priveşte controlul exporturilor sunt diferite. Există 
opinia că în mediul internaţional general ar trebui adoptate criterii comune 
care să permită aplicarea controlată şi unitară a acţiunilor de mai sus. 
 
 

13. ROLUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII  
ÎN CADRUL POLITICII INDUSTRIALE  

DIN SECTORUL PRODUCŢIEI DE APĂRARE 
  

În perioada 2001-2005, România a înregistrat nu numai o creştere 
economică ci şi o corelaţie mai eficientă şi relevantă între creşterea 
economică pe de o parte, dezinflaţie şi menţinerea deficitelor interne şi 
externe în limite sustenabile, pe de altă parte. 

Fundamentul evoluţiei actuale a fost generat de rezultatele perioadei 
amintite, inclusiv al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). 
Ultimul an este caracterizat de continuarea creşterii economice, chiar dacă 
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aceasta a fost mai dezechilibrată şi determinată mai ales de cererea internă. 
Consumul populaţiei, dar şi cel guvernamental, au crescut considerabil, 
determinând, împreună cu cererea pentru investiţii, o majorare semnificativă 
a importurilor. 

Pe fondul reducerii exporturilor, ca urmare a mediului extern mai 
puţin favorabil, exportul net a devenit negativ, iar deficitul de cont curent   
s-a adâncit. 

 
13.1. Predicţii asupra evoluţiilor în 2005-200823 
 

Studii efectuate de către organismul guvernamental – Comisia 
Naţională de Prognoză, având la bază realizările economice din anii 
anteriori, indică o păstrare a unui trend energic la principalii indicatori 
economici (vezi tabelul 13.1). 

 

Acest tablou, de un optimism ponderat, trebuie apreciat şi în 
contextul aderării României la Uniunea Europeană (probabil 2007), iar 
măsurile de corecţie şi ajustare economică vor genera un mediu economic 
favorabil afacerilor derulate, inclusiv de către IMM. 

 

Principalele caracteristici ale prognozelor pot fi sintetizate astfel24: 
 

• rata de creştere a PIB se menţine la valori medii anuale de 6-6,5 %; 
 

• contribuţia majoră la creşterea producţiei naţionale o vor avea 
construcţiile, care vor înregistra ritmuri de peste 10 procente; 
 

• serviciile vor înregistra ritmuri de aproape 7 %; 
 

• rata de investiţii se apropie de valorile înregistrate în ţările 
dezvoltate (circa 25 % din PIB); 
 

• se va menţine deficitul comercial, dar decalajul dintre import şi 
export se va atenua la finele perioadei; 
 

• inflaţia se va calma în continuare, ajungând la o rată medie anuală 
de 3 %, similară ţărilor dezvoltate ale Europei; 
 

• rata şomajului va cobărî sub 6 %. 
 
 
 
 

                                                           
23 x x x Carta Albă a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, Bucureşti, 2005. 
24 x x x Carta Albă a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM din 
    Bucureşti-Ilfov, Bucureşti, 2005, pag.11. 



 151

 
 
 
                                                                                         Tabelul 13.1. 
 

Nr 
crt 

INDICATORI 2005 2006 2007 2008 

   1 Produsul intern brut (mld.lei) 
                                            % 

2797000 
+ 6,0 

3205000 
+ 6,1 

3618500 
+ 6,3 

4034500 
+ 6,5 

   2 Consumul final                      % + 7,0 + 5,6 + 5,1 + 5,7 

   3 Formarea brută de capital fix % 
   Rata de investiţie (% din PIB) 
   Modificarea stocurilor        % 

+ 11,4 
22,9 
- 0,1 

+ 11,6 
24,0 
0,0 

+ 12,5 
25,3 
0,0 

+ 12,3 
26,4 
0,0 

   4 Cererea internă                      % + 7,7 + 6,8 + 6,7 + 7,2 

   5 Export net                              % 
   Export de bunuri (mil.euro) 
                                              % 
   Import de bunuri -CIF   
   (mil.euro) 
                                              % 
   Import de bunuri -FOB   
   (mil.euro) 
                                              % 
   Soldul balanţei comerciale   
   (mil.euro)   -FOB-FOB 
                      - FOB-CIF 

- 2,5 
21.900 
+ 15,7 

 
30.980 
+ 17,9 

 
28.600 
+ 17,9 

 
- 6.700 
- 9.080 

-1,3 
25.150 
+ 14,8 

 
35.150 
+ 13,5 

 
32.450 
+ 13,5 

 
- 7.300 

- 10.000 

-1,0 
28.750 
+ 14,3 

 
39.490 
+ 12,3 

 
36.450 
+ 12,3 

 
- 770 

- 10.740 

- 1,3 
32.200 
+ 12,0 

 
43.990 
+ 11,4 

 
40.600 
+ 11,4 

 
- 8.400 

- 11.790 
   6 Contul curent (mil.euro) 

   Contul curent în PIB (%) 
- 4.930 

- 6,6 
- 5.310 

- 6,2 
- 5.670 

- 5,8 
- 5550 
- 5,0 

   7 Indicele preţurilor de consum 
(dec/dec %) 
Medie an/medie an anterior (%) 

 
107,0 
108,1 

 
105,0 
106,0 

 
104,0 
104,4 

 
103,0 
103,5 

   8 Deflator PIB (%) 110,5 108,0 106,2 104,7 

   9 Număr mediu de salariaţi (mii 
persoane) 
                                              % 

 
4.704 
+ 1,3 

 
4.755 
+ 1,1 

 
4.800 
+ 0,9 

 
4.832 
+ 0,7 

 10 Salariul mediu brut (mii lei) 
                                              % 

9.473 
+ 15,8 

10.654 
+ 12,5 

11.823 
+ 11,0 

13.032 
+ 10,2 

 11 Indicele salariului real (%) 112,4 105,2 105,6 108,3 

 12 Număr şomeri la sfârşitul anului 
(mii pers) 
   Rata şomajului (%) 

 
535 
6,1 

 
525 
6,0 

 
515 
5,8 

 
505 
5,7 
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13.2. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

Din totalul firmelor active, care au depus bilanţ la finele exerciţiului 
financiar, în categoria IMM se încadrează un număr de 455.574. Comparativ 
cu anul 2001, s-a înregistrat un spor de 51.048 firme (112,6 %), fapt ce 
indică, cel puţin din punct devedere cantitativ, un climat economic 
încurajator afacerilor. 

Referitor la distribuţia teritorială a acestor firme, datele indică o 
puternică diversificare în teritoriu. Media numărului de firme pe un judeţ 
este de 8.789, dar omogenitatea este scăzută în cadrul judeţelor.  

Această situaţie este şi o expresie a mediului de afaceri puternic 
diferenţiat în teritoriul naţional şi pune în evidenţă situaţia specială a 
Bucureştiului, ca zonă de afaceri (cu 89.267 de firme, reprezentând 19,53 % 
din total)25. 

 

 Sectorul producţiei speciale nu trebuie să subestimeze rolul 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Veritabile surse de inovaţii, simple şi 
rapide în reacţii, aceste întreprinderi formează cadrul industrial ce 
garantează realizarea economică reală, indispensabilă pentru industria de 
apărare eficientă.  
 În orice economie sănătoasă, IMM reprezintă o forţă, având un rol 
vital în relansarea economică, prin crearea de locuri de muncă şi prin 
contribuţia substanţială pe care o au la formarea PIB-ului (peste 60%, la noi 
în ţară).  
 

În România, 85% din sectorul privat este format din IMM. Ca 
structură, în cadrul IMM predomină microîntreprinderile (455.574, din 
totalul de aproape 500.000 IMM existente în ţara noastră). Cu toate acestea, 
însă, resursele alocate de stat pentru sprijinirea acestor întreprinderi rămân 
nesemnificative. Deşi, în prima jumătate a anului 2005, s-au înfiinţat cu 
11.000 mai multe IMM decât în aceeaşi perioadă a lui 2004, dacă analizăm 
statisticile, observăm că dinamica înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii 
este depăşită de numărul mult mai mare de societăţi care nu mai 
funcţionează. În ultimii trei ani au dispărut peste 30.000 dintre acestea, ca 
urmare a blocajului financiar, generat, în principal, de instituţiile şi firmele 
de stat (învăţământ, sănătate, apărare, justiţie etc.), care nu-şi plătesc la timp 
contractele26.  

                                                           
25 x x x Conferinţa Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Bucureşti şi judeţul 
Ilfov, 16.02.2006, Bucureşti. 
26 Conform investigaţiilor făcute de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 
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Cea mai importantă problemă cu care se confruntă IMM este 
fiscalitatea excesivă, contribuţiile pentru asigurările sociale fiind cele mai 
împovărătoare, precum şi TVA, care va creşte de la 19% la 22%, urmată de 
accesul dificil la finanţare. 

Chiar şi introducerea cotei unice de impozitare a lovit IMM, 
deoarece măsurile luate, pentru a atenua şocul resimţit de buget, au afectat, 
în timp, situaţia financiară a acestora.  

Numai circa 10% dintre IMM pot lua credite, una dintre cauze fiind 
normele prea rigide impuse de BNR, privind accesul firmelor la creditele 
bancare (majorarea impozitului la 10%, faţă de 5% cât era prevăzut iniţial 
pe dividende obţinute în anul 2004, majorarea impozitului la 
microîntreprinderi de la 1,5% la 3%). 

Nu trebuie neglijat faptul că IMM sunt cele care stau la baza unei 
creşteri sănătoase a economiei şi, implicit, a PIB. Ele, în majoritate, se 
supun legilor economiei de piaţă şi reprezintă, într-adevăr, garanţia 
economiei de tip „capitalist” pe care încercăm să o edificăm în România. 

 

Pe plan internaţional scăderea cererii de mărfuri şi reducerea 
pieţelor de export a afectat aceste întreprinderi mici şi mijlocii care sunt 
extrem de vulnerabile la recuperarea datoriilor din partea marilor 
beneficiari. 
 În practică se înregistrează însă o bună echilibrare a relaţiilor dintre 
marii beneficiari şi întreprinderile mici şi mijlocii. Oferirea unor orientări  
cu caracter deontologic, în special în domeniile drepturilor industriale şi 
comerciale, asigură o mai bună protecţia a inovaţiilor şi dezvoltarea 
spiritului de parteneriat. 

Se constată că, actualmente, s-a intrat într-o perioadă fundamentală 
de restructurare naţională şi europeană. Apare ca necesară asigurarea 
coerenţei acestor restructurări dar trebuie să se prevadă şi cadrul industrial al 
celui de-al doilea nivel, purtătorul privilegiat al inovaţiei.  

Deci este necesară definirea unei strategii clare pentru a permite 
industriaşilor să-şi dimensioneze optim companiile şi să anticipeze mai real 
greutăţile la care vor trebui să răspundă.  

În acest scop trebuie identificate sectoarele tehnologice strategice şi 
întreprinderile industriale ce pot fi susţinute.  

 

Nu există politică industrială fără politică tehnologică. 
Incredinţarea unui studiu sau a  unei dezvoltări industriale unei întreprinderi 
este un act  major de politică industrială.  
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14. TEHNICI ŞI PROCEDEE DE RECONVERSIE  
ÎN INDUSTRIA DE APĂRARE 

 
 Reconversia sistemelor productive şi de muncă nu este o invenţie a 
secolului XX. Acţiunea, în sine, îşi are legată originea de apariţia şi evoluţia 
fiinţei umane, practicarea acesteia însoţind omenirea pe tot parcursul 
istoriei. 
 Prima acţiune de conversie consemnată de istoria omenirii şi 
probabil cea mai impresionantă ca arie de aplicare, a fost renunţarea la 
matriarhat şi trecerea la alte forme de conducere sau de relaţii în societatea 
umană. 
 Marile descoperiri, la rândul lor, au determinat mutaţii în activităţile 
umane, mai mult sau mai puţin importante, atât pentru momentul producerii 
acestora, cât şi pentru viitor.  

De exemplu, descoperirea roţii, pe lângă incomensurabila importanţă 
pentru evoluţia societăţii umane la timpul când istoria a consemnat-o, a 
produs schimbări deosebite în structura economică a omenirii.  

S-au creat numeroase noi locuri de muncă şi s-au eliminat unele 
activităţi care nu au putut face faţă presiunii impuse de concurenţă în 
condiţiile apariţiei unor relaţii de muncă sau meserii, altele decât cele 
cunoscute. 

 

 Concepţia de bază a conversiei este aceea că prin dispariţia sau 
restrângerea activităţii agenţilor economici, trebuie reconstruită o situaţie 
socio-economică pentru salariaţi, nefiind vorba numai de aspecte pur 
sociale, ci şi de imperative economice.  

Dacă o zonă industrială cunoaşte o recesiune se poate considera că 
aceasta se soldează cu pierderi pentru economie mult mai mari decât 
reconstruirea respectivei zone pornind de la potenţialul local (forţa de 
muncă, infrastructura etc.). 

 

Reconversia se poate spune că reprezintă o acţiune productivă şi 
socială determinată de necesitatea menţinerii vitalităţii sub aspect 
economic a sistemului, prin corelarea continuă a intereselor individuale 
(personalul muncitor) cu cele ale colectivităţii (agenţii economici). 
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 Reconversia constituie o componentă a oricărei strategii de 
dezvoltare. Iniţiativa elaborării unei astfel de strategii a conversiei ar trebui 
să revină, în general statului dar şi organizaţiilor individuale şi să se releve 
sub forma unui cadru legal, larg şi flexibil pe tipuri de activităţi şi agenţi 
economici.  

La nevoie, concentrarea se poate face şi pe anumite sectoare cum 
este cel al producţiei speciale, în funcţie de etapele de aplicare, întinderea în 
timp şi efortul financiar care poate fi luat în calcul. 
 Odată elaborat, un astfel de cadru legal, general, tot statului îi revine 
sarcina de a controla modul în care acesta se aplică la nivelul sectoarelor 
industriale şi, în caz de nevoie, să impulsioneze crearea de noi locuri de 
muncă în sectoarele de mare productivitate şi interes, aducătoare de profit. 
 O piedică în calea realizării conversiei o poate constitui schimbarea 
mentalităţii, atât a celor afectaţi de aceasta, cât şi a celor care au sarcina de a 
o aplica. 
 La unele produse indigene, calitatea se situează sub nivelul celor din 
import, de cele mai multe ori la un preţ mai ridicat decât cel din exterior. 
Aceasta presează asupra necesităţii aplicării reconversiei în industria 
specială. 
 

 Reconversia este deci o transformare. Suportul iniţial care motivează 
schimbările ţin în mod esenţial de natura şi caracterul „informaţiilor”.
 Reconversia, în general nu este „descriptivă”, ci mai degrabă 
„prescriptivă”, datorită dinamismului implicit care se află în conţinutul 
lumii exterioare, urmare a operaţionalităţii conceptelor de spaţiu şi timp prin 
mişcare. De fapt reconversia nu este o cerinţă exterioară capacităţii, ci o 
necesitate implicită. 
 Convergenţa mişcărilor determină expresia de „val”. Situarea într-o 
lume competitivă, incumbă mişcarea, dinamismul oricărui sistem. 
 

14.1. Şedinţa-cadru scientizată a procesului de reconversie 
 

 Considerând industria de apărare ca fiind un sistem  Sa, (fig.14.1), 
cu o capacitate totală Q, se poate afirma că întreaga arhitectură a acestuia 
este evidenţiată de două caracterizări: 
 

- caracterizarea materială, (de stare) – zona M; 
- caracterizare informaţională (de viaţă) – zona I. 
 

Acestora le corespund indici de stare Is, şi indici decizionali, Id.   
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     Capacitate  Preaplin 
                    de absorbţie  tehnologic 
     (înoire)  (situaţional) 

 
   ZONA  

            
M                         
 
A                            B                            C                            D 
 
 
 
 
 
 Ba                            Bb  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZONA 
                  I 
 

Fig.14.1  Schema alternativelor de conversie a industriei 
producătoare de  armament 

 

i1, i2  = informaţii de stare;  
51

i,...i ′′ = informaţii de decizii; 

= Zona materială;   = Zona informaţională; 
  

A,B,C,D - alternative de conversie  

DISPARIŢIE 
TOTALĂ 
(lichidare 
definitivă) 

TRANSFORMARE 
 ÎN INTERIOR 

EXTRAGERE ŞI 
CONEXIUNE PE 
ALT DOMENIU 

ADIACENT 

SCHIMBARE 
COMPLETĂ A 
PROFILULUI 

MENŢINERE 
CAPACITATE 

DEZVOLTARE 
CAPACITATE 

DECIZIE DETERMINATĂ  DE: 

••••lipsă piaţă 
••••interes 
complementar 
al altor actori 
(conducători 
de joc) 
••••imposibili- 
tatea 
susţinerii 
financiare 
 

••••există piaţă 
pe termen 
scurt şi mediu 
••••se fac 
eforturi 
financiare 
pentru 
atragere surse 
••••interesul 
zonal este 
nederanjant 

••••există piaţă 
pe termen 
lung 
••••sunt surse 
sigure de 
finanţare 
••••nu se ţine 
seama de 
părerile 
altora 
(ofensivă) 

••••tehnologia  
perimată 
militar 
••••exista un 
“gol” în 
zona civilă 
(loc 
favorabil) 
••••se întrevăd 
surse de 
finanţare 

••••nu mai există 
piaţă 
••••nu există 
resurse 
financiare 
••••nu există loc 
pentru 
“grefare” 

   M    I 

SITUAŢIE ACTUALĂ 
(S.A.) 
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 Din punctul de vedere al operaţiunilor cu „informaţia”, există relaţia 
de proporţionalitate: 
   

ds
II ≅                                                   (1) 

 

adică:  

∑≅∑
==

′
5

1

2

1 n
n

K
k ii                (2) 

          
 Indicii au tărie, semnificaţie şi posibilităţi de perturbare a sistemului 
producţiei de apărare în raport cu laturile subiective şi obiective cu care 
operează emitentul. 
 Aplicaţia influenţelor de mai sus se realizează în alte două zone, 
virtual delimitate de natura capacităţii de producţie şi anume: 

- capacitatea de producţie specială, propriu-zisă, Qs; 
- capacitatea de producţie civilă, Qc conexată cu capacitatea specială. 

 

În acest caz: 
 

Q = Qs + Qc                                  (3) 
 

iar balanţa indicilor informaţionali (de stare şi de decizie) poate să 
determine înclinări de forma următoare: 
 

  

( ) dcss

dcs

dss

IQ;QI

IQI

IQI

∗∗

∗∗

∗∗

∑
     (4) 

 
 Compunerea acestor tendinţe conduce la transformare, respectiv la 
apariţia unui sistem productiv nou, convenţional considerat superior. 
 
  14.2. Alternative de conversie posibile 
 

A. Dispariţia totală, sau lichidarea definitivă. 
 

De regulă, această alternativă se aplică tot unui subsistem, deoarece 
nicicând nu se procedează, în orice ţară din lume, la lichidarea totală a unei 
industrii întregi de apărare (fig.14.2). 
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    INDUSTRIA 
    DE APĂRARE 
        Z1 
 
 
       

Z2 

 
 
 
 

Fig.14.2  Lichidarea unor subsisteme din industria de apărare 
Z1, Z2 = zone, domenii, subsisteme 

 
 Procesul vizează transformarea dimensională. Pot fi incluse în lista 
lichidărilor, ateliere, secţii, uzine, fabrici în care erau deja produsele 
perimate moral sau nu există nici un fel de piaţă pentru acestea.  

Uneori, piaţa externă este restricţionată de către marile puteri sau de 
grupe de state care au interes în menţinerea segmentului câştigat pentru 
desfacerea propriilor lor produse, de acelaşi tip.  

 

Există şi cazuri de excepţie, când o astfel de transformare este 
„dictată” de către conducătorii de joc sau de către cei puternici care au 
interese complementare în domeniu.  

Adesea unele produse competitive şi eficiente sunt erodate şi 
restricţionate conjunctural, deoarece se constituie într-un pericol material 
real în raporturile de potenţial armat între ţări. 

 

 Totuşi, pe plan mondial, tendinţa este acea a reducerii dimensionale 
a capacităţilor de producţie specială. În fond, adesea acest procedeu se 
constituie într-un instrument care certifică o aşa numită „dezarmare”.  
 Aceasta este alternativa cea mai „diplomatică”, dar şi cea mai 
eficientă pentru înarmare. Sub cortina lichidărilor se pot produce 
transformări extrem de eficiente.  

Consecinţa imediată este creşterea performanţelor calitative ale 
sistemului. Nici o ţară din lume încă nu a luat decizii reale, radicale, de 
diminuare voită, vădită şi conştientă a capacităţii de apărare. 
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 Vectorul înarmării are panta mai accentuată, însă supleţea sa 
developează o imagine relativ „liniştitoare” pentru mediul din jur. 
 

B. Transformarea în interior 
 

Alternativa se aplică în cazul unor indicatori atractivi referitori la 
piaţă, când eforturile pentru atragerea unei finanţări sunt mai sigure, precum 
şi în situaţia în care se crează o impresie „nederanjantă” pentru cei din jur 
(fig.14.3). 

 
 
 
                       ie  
 
 
 
         S’i 
         Se 
    
 
                                                                                     ie 
          ii 

 Industria de apărare 
     
 

 
 
 

Fig.14.3  Transformări în interiorul industriei de apărare. 
 

S’i = zona transformată în interior (menţinere de capacitate - Ba); 
Se = zona transformată cu extindere în exterior (dezvoltare de 
capacitate - Bb); 
(ii, ie) = influenţe din interior şi din exterior. 
 

 Cel mai frecvent procedeu evidenţiază transformări calitative, 
tehnologice şi de preformanţă în aceleaşi capacităţi de producţie (Ba). 
 Alternativa de conversie analizată mai sus este recomandabilă ca 
aplicare în economiile stabile, relativ puternice. 
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C. Extragerea şi conexiunea pe alt domeniu adiacent 
 

Cazul extragerii şi conexiunii vizează două situaţii (fig.14.4): 
- delimitarea şi extragerea unui domeniu din zona militară şi 

instituirea regulilor de comportament nou a subsistemului, care poate 
produce altceva – militar sau civil – (de exemplu din zona de 
telecomunicaţii militare o trecere la zona civilă pentru producţia video 
sau alt tip de comunicare); 

- ieşirea din sistem a unor tehnologii care, deja, pentru sectorul 
militar sunt uzate, perimate, dar pentru sistemul civil sunt de înaltă 
clasă. 

 
 

 
      
         Producţie 

                                                                                militară 
            St 
      

                      Tehnologie 
    Tm              militară 
 
    

          Tehnologie   
        Da           reziduală   
                         civilă 
 
            Tc 

  St1      Producţie 
         civilă 
  
          
 
 
          Fig.14.4  Extragerea şi conexiunea pe alt domeniu adiacent 

 

         St  → St1  - transformări cu extragere şi conexiune externă 
         Tm → Tc  - traseul tehnologiilor reziduale 
         Da            - domeniul adiacent  
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 Aceste tehnologii pot fi denumite, generic, „reziduale” şi ies prin 
„ţâşnire” din sistem, prin interstiţiul considerat „neproliferant” şi în acord 
cu tratatele şi reglementările internaţionale. 
 De exemplu, în anul 1995, “TEXAS INSTRUMENTS” din Huston – 
SUA a transpus practic principiile avansate, originale, de cercetare 
geofizică cu caracter militar, în instalaţiile multicanal pentru investigarea 
subsolului în domeniul prospecţiunii zăcămintelor de hidrocarburi. 
 Alternativa de conversie prezentată este dinamică şi de regulă are 
grad ridicat de eficienţă. 
 

D. Schimbarea completă a profilului 
 

Alternativa nu se aplică niciodată asupra totalităţii industriei de apărare. 
Subsistemele disparate pot însă să sufere transformări de acest tip 

(fig.14.5 ). 
 

 S1       S2 
     T 
       
 
 
 
 
 
 
Producţie militară                                             Producţie civilă 
      (civilă)                           (militară) 
 

Fig.14.5  Schimbarea completă a profilului de fabricaţie 
 în industria de apărare 

 

Transformarea (T) trebuie să urmeze traseul (S1→ S2), cu condiţia ca 
S2 să devină în final un domeniu competitiv, eficient. 

 
14.3. O posibilă situaţie în cazul României 
 

 În sectorul industriei de apărare din România se pot identifica 
modalităţi de transformare structurală profundă, sensul real al schimbărilor 
fiind spre descentralizare şi acţiune în condiţii de competiţie.  
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                  STADIUL I      STADIUL II     STADIUL III-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14.6  Schema generală a transformărilor structurale în sectorul 
producţiei speciale 
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Se identifică, de asemenea, cinci stadii posibile pe care evoluţia 

transformărilor structurale le poate atinge, traiectoria urmărind ca scop 
esenţial, privatizarea în domeniu (fig.14.7). 
 

STADIUL 
I 

STADIUL 
II 

STADIUL 
III 

STADIUL 
IV 

STADIUL  
V (final) 

Regie 
autonomă 

Soc. com. 
cu capital 
integral de 

stat 

Soc. com. 
cu capital 

majoritar de 
stat 

Soc. com. 
cu capital 
majoritar 

privat 

Soc. com. cu 
capital integral 

privat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Eventualele asocieri  
 

    
  

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

Fig.14.7   Evoluţia transformărilor structurale 
în sectorul producţiei speciale 
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Toate procedeele de mai sus, operează cu ajutorul unui sistem 
informaţional şi informatic adecvat. 
 Informaţia are rol esenţial. Conţinutul şi forma de manifestare a 
acesteia pot influenţa decisiv transformările. 
 Din punct de vedere al realizării siguranţei naţionale se impune 
analiza cvasipermanentă a următoarelor aspecte: 

• conţinutul transformărilor: 
- dacă acestea sunt în consens cu transformările politice, economice    
şi sociale pe care le parcurge ţara; 

  - dacă sunt rezultatul direct al dorinţei interne de transformare; 
- dacă schimbările provin direct, condiţionat, indirect sau 
   conjunctural din zone exterioare ţării. 

• procedee de transformare adoptate: 
- dacă există bază materială şi voinţa reală de schimbare; 
- dacă se păstrează compatibilitatea permanentă între configuraţia 
sectorului de producţie specială şi restul economiei (orizontala 
industrială); 
- cost minim şi viteză maximă (optimă) de transformare; 

• consecinţele transformărilor: 
- dacă se menţine nivelul de siguranţă naţională, convenţional 
acceptat; 
- dacă scad sau cresc caracteristicile dimensionale şi calitative ale 
siguranţei naţionale; 
- dacă răspunsurile sunt adecvate conjuncturii externe, locale, 
regionale, continentale sau mondiale. 

 Procesul este, în general, dominat de o anumită rezistenţă la 
schimbare. Urmarea imediată este starea conflictuală virtuală, latentă sau 
manifestată propriu-zis. Acest ultim tip de conflictualitate este productiv. 

Proporţia în care conflictul C participă la aspectul productiv Ap este 
fundamental determinată de compunerea cu informaţia I, caracterizată de 
volum, calitate şi orientare: 
 

       ((((C U AP)))) ∗∗∗∗ I    (5) 
 
 Modificările structurale şi schimbările din interiorul structurii 
producţiei de tehnică militară, înseamnă conversie. În fond, sistemul de 
producţie militară, °

MS , din starea iniţială este glisat, mutat sau reaşezat într-

o stare nouă 1
MS , într-un timp convenit t: 
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 Acest proces este continuu. 
 

 Pentru România, frecvent, în mediul politic şi social autohton s-au 
emis păreri, opinii ori s-au formulat poziţii vădit adverse în privinţa 
transformărilor ce trebuie să aibă loc în sistemul industriei de produse 
militare. Acestea au instalat în unele cazuri atmosfera de conflictualitate. 
 

 La cumpăna dintre schimbările fundamentale produse de anul 1989, 
s-au emis păreri cum că, sub nici un chip, absolut nici o structură din sistem 
să nu fie supusă transformărilor, deoarece, în această ipoteză poate fi 
afectată capacitatea existenţială de mobilizare şi implicit siguranţa naţională. 
Chiar dacă nu există comenzi suficiente şi sectorul are în unele etape un 
grad de încărcare de 10-15%, ar fi preferabilă după această ipoteză 
„conservarea” sistemului pentru caz de război.  
 

 În fond, ipoteza nu este fezabilă având în vedere următoarele: 
 

• în orice sistem productiv, inclusiv în cel de tehnică militară, nu este 
posibilă „încremenirea” stării, a parametrilor, plasarea definitivă, 
pentru veşnicie a acestui tip de industrie, pe un palier universal al 
competitivităţii, calităţii şi eficienţei; 

 

• indiferent de sistemul social-politic, sectorul de producţie specială 
urmează sau trebuie să urmeze calea schimbării; 

 

• există un standard european/NATO care, vădit, este caracterizat cu 
o notă de superioritate calitativă şi competitivă a tehnicii din dotare. 
Alinierea, respectiv ridicarea pe alt etaj, superior, a tehnicii militare 
româneşti, este un imperativ imuabil, dezideologizat. Mai degrabă, 
acest aport ţine de doctrina militară, de modul pragmatic de acţiune 
în caz de conflicte, de tendinţa general valabilă de ridicare a 
disponibilităţii de „forţă” şi inteligenţă în domeniu, de punerea în 
practică a conţinutului specific al artei militare româneşti şi este un 
imperativ imobil dezideologizat.  

 

Conflictualitatea de mai sus este, de asemenea, productivă şi, în 
acest plan, informaţia - caracterul ei dominant - are rol fundamental. 
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15. DETERMINĂRI GLOBALE  
ÎN APARIŢIA STĂRILOR CONFLICTUALE 

 
 Nici un fel de afirmaţie nu este concepută convenţional, fără a se 
recunoaşte că  există şi o contraafirmaţie. 
 Caracterul palpabil, acceptat, sau cel absurd, vizibil sau invizibil, 
credibil sau incredibil etc., al afirmaţiilor şi contraafirmaţiilor, oferă un grad 
de integralitate convenţională a mediului înconjurător. Într-un astfel de 
mediu „integrat”se manifestă vectorul „putere”, care, operează în lume de 
milenii pe baze deja obiectivate. 
 „Puterea”, în orice punct al globului pământesc, în orice societate şi 
în orice familie este purtătoare nu numai a unui rol de „motor”, ci şi de o 
„conflictualitate apriorică”. 
 Puterea, sintetic, poate fi imaginată/regăsită pe jumătăţi de hexagon 
(fig.15.1), dar şi, pe figuri geometrice cu colţuri multiple (chiar infinit 
multiple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.15.1  Hexagonul puterii (parametrii reali ai puterii  
de care dispune un lider în zona armată sau în politică) 

Forţa elocvenţei 

Forţa 
impactului 

Forţa 
relaţionării 

Forţa fizică 

Forţa 
conceptuală 

Forţa morală 



 167

Forţa morală: identificarea cu un sistem de valori, coerenţă etică,     
corespondenţă între vorbe şi fapte. 
Forţa conceptuală: abilitatea de a dezvolta strategii, a defini 
concepte, a crea altele noi.  
Forţa fizică: abilitatea de a cultiva şi „radia” vitalitatea, curajul, 
capacitatea de efort. 
 

Forţa elocvenţei: abilitatea de a câştiga adepţi, colaboratori, 
beneficiari, prin comunicare directă, obţinând astfel un plus de 
acceptare şi atenţie. 
Forţa impactului: abilitatea de a obţine rapid rezultate, de a prelua şi 
materializa diferite strategii şi concepte. 
Forţa relaţionării: abilitatea de a crea relaţii flexibile de parteneriat, 
cu scopul atingerii unor obiective comune. 
 

 Forţa morală, conceptuală şi fizică, împreună cu cea a elocvenţei, 
impactului şi relaţionării, constituie baza reală a puterii de care dispun liderii 
din sisteme (militar – operaţional, producţia specială sau în politică). 

Diversitatea firii umane, diversitatea condiţiilor convenţionale, 
împarte lumea într-un imaginar domeniu al „acceptării” şi într-altul, la fel 
de imaginar, al „neacceptării”. 
 Stările conflictuale apar în momentul conexării şi al suprapunerii 
acţiunilor din colţul hexagonului, în mediul înconjurător. 
 Într-un astfel de context, există posibilitatea imediată de alimentare 
cu elemente de conflict, într-un mod interactiv (fig.15.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15.2  Modelul interactiv  
sistem – mediu de alimentare cu elemente de conflict 

 
 Viteza de instalare a unui conflict este dependentă de factori 
multipli. 

I 

II 

sistem mediu 
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 De exemplu, în industria de apărare din România se poate aprecia că 
starea conflictuală (cu caracter productiv în final), generată de rezistenţa la 
schimbare, este caracterizată ca fiind „lentă” (fig.15.3). 
 
 
 
 

 

Fig.15.3  Diferite cursuri temporare ale efectului  
în procesul apariţiei unui conflict 

 

 În schimb, un exemplu de schimbare rapidă, echivalentă cu o 
secundă istorică, este ruptura de sistem din anul 1989, care a fost 
caracterizată de continuitate şi viteză ridicată de transformare. 
 O schemă generală de apariţie a unei probleme (fig.15.4) – care stă 
la baza apariţiei în continuare a stării conflictuale – arată, de exemplu, că: 
- există o dorinţă nouă, dar există în jur şi o realitate prezentă; între 

acestea se percep deja divergenţe; 
- dorinţele exprimă obiective, iar realităţile anumite situaţii. Între acestea 

se stabilesc relaţii de clarificare şi concretizare cât mai accentuată; 
- între „obiective” şi „situaţii” se întrepătrund, de regulă, 

„problematizări”; 
- evoluţiile conduc evident la o „situaţie problematică”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15.4  Apariţia unei probleme 
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Modelul de mai sus este aplicabil cu deosebire în cazurile următoare: 

  

- relaţiile politice şi militare ale României cu alte ţări (vecini, est, vest, cu 
SUA) sau pe plan mondial; 

 

- în interiorul sistemului productiv industrial de tehnică militară (în 
industria de producţie specială din România), din punct de vedere social 
(posibile greve), tehnologic (nivelul modernizării), al pieţei (raportul 
între cerere şi oferta de armament). 

 

Cei implicaţi în stările conflictuale abordează gândiri diferite. Cel 
mai adesea se operează cu gândirea „monocauzală” (fig.15.5).  

 

Se apreciază că pentru România, maniera de abordare trebuie să fie 
combinată (gândire monocauzală, însă tratarea stărilor conflictuale este 
necesar să se desfăşoare meticauzal, pe etaje sau pe arhitecturi specifice fără 
a omite parametrii, meticriteriali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fig.15.5  Exemplu de gândire monocauzală într-un conflict 
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16. REZOLVAREA PROBLEMELOR CONFLICTUALE 

NEPRODUCTIVE 
 

 Prin termenul „neproductiv”se acceptă conotaţia „de neacceptat” sau 
„nedorit”. S-a arătat că există conflictualitatea productivă şi rezultă 
contraafirmaţia de „neproductivă”, ca existând logic şi, totodată, practic. 
 În ambele cazuri este necesară acţiunea de soluţionare a conflictelor, 
respectiv a stărilor coflictuale. 
 Conflictualitatea productivă, CP, odată soluţionată conduce la o 
stare nouă, SN, superioară. Sensul de avansare în timp, t, este vertical, 
respectiv plasamentul este pe un etaj superior calitativ ES. 
 

                 Cp               (SN)ES                                                (7) 
 

 Conflictualitatea neproductivă, CN, prin soluţionare conduce cel mult 
la o stare actuală, SA, sau la o stare degradată, trecută, SDT. Cele două stări 
pot fi combinate la nivel de subsisteme. Sensul de avansare în timp, t1, este 
orizontal Eo sau cel mai adesea descendent, ED. Sensul poate fi, de 
asemenea, o rezultantă compusă. 
 

[ ] ( )[ ]( )DEEDTA
t

N SSC
∗°

∗→     (8) 
 

Procesul de rezolvare a problemelor conflictuale este dominat de 
câteva componente fundamentale (fig. 16.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.16.1  Componentele fundamentale  

ale procesului de rezolvare a problemelor conflictuale 
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Stările preconflictuale între state, sau cel din interiorul sistemului 
industriilor de producţie specială sunt susţinute de oscilaţiile voite, 
controlate, date de „trebuinţă”, „a vrea”, „a şti”, „a putea” şi „a acţiona”. 
Fiecare termen este formulat, respectiv cuantificat, cu ajutorul 
„informaţiei”. 

 

Dorinţa de soluţionare este concentrată într-un „spot de plan”. 
 Efortul planificat trebuie să răzbată anumite limitări (fig.16.2) cum 

sunt: procedee şi obiceiuri, inflexibilitate financiară, premise viitoare 
nefavorabile de funcţionare, restricţii, de timp şi intensitate, inflexibilităţi 
externe etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Fig.16.2  Limitări ale efortului de planificare  
a desfăşurării sau stingerii conflictelor 

 
Unde: 1.Procedee  şi obiceiuri;  
           2.Inflexibilitatea capitalului (posibilităţi rigide de susţinere  
              financiară);  
           3.Premise ale unor condiţii funcţionale viitoare;        
           4. Restricţii de timp şi intensitate;  
           5. Infexibilităţi externe (guvernamentale şi  
               nonguvernamentale). 
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 Pentru sistemul militar românesc – care este mai dominat de 
echilibru decât alte sisteme ale altor ţări (chiar din NATO) - se propune o 
abordare globală mai judicioasă (fig.16.3), mai flexibilă, care să aibă 
următoarele etape: 
 

1. Determinarea obiectivului şi stăpânirea prin formalizarea modelată 
a situaţiei conflictuale. 

2. Analiza circuitelor de influenţă. 
3. Înţelegerea şi interpretarea schimburilor posibile. 
4. Punerea în evidenţă a posibilităţilor de acţiune direcţională.  
5. Elaborarea strategiilor şi a măsurilor. 
6. Realizarea soluţiei de stingere a conflictului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fig.16.3  Rezolvarea problemelor conflictuale între state  

(o metodă globală) 
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Acelaşi algoritm poate fi folosit şi pentru stările preconflictuale. 
 Un exemplu de aplicaţie poate fi cel ce priveşte relaţiile României cu 
Ungaria. 
 Adesea analiştii şi rezolvatorii de conflicte pun un accent mai redus, 
în termeni comparabili, pe efectul dintr-o stare conflictuală, faţă de 
concentrarea ce se realizează asupra soluţiei sau mecanismului propriu-zis 
de dezamorsare. 
 

 Consecinţele soluţionării conflictelor au sensuri diferite (fig.16.4) şi 
acceptarea lor în final este de natură decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.16.4   Diferite curbe care definesc obţinerea efectului într-o stare 
conflictuală 

 
 De aceea structura de rezistenţă a rezultatelor provenite din situaţii 
conflictuale (productive sau neproductive, preconflictuale sau 
postconflictuale) este diferită faţă de situaţiile iniţiale, tocmai prin 
configuraţiile noi obţinute (fig.16.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 



 174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.16.5   Rezultat provenit din diferite situaţii conflictuale iniţiale 
  A – Situaţie iniţială 
  B – Configuraţia unei ordini 
 

Tehnicile de negociere sunt diversificate. Abordarea, adeseori, este 
cea mai dificilă fază (fig.16.6). Determinarea partenerilor pentru aşezarea la 
masa tratativelor, faţă în faţă, este fundamentală. Acest lucru se întâmplă 
între state, între guvern şi sindicatele din industria de apărare, între 
managerii întreprinderilor de producţie militară şi liderii de sindicat. 

A B 
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Fig. 16.6   Momentele decisive ale activităţii de negociere 

în demontarea conflictelor între două ţări 
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Adesea acţiunile de rezolvare a problemelor conflictuale pot fi 
comparate cu „fluxul şi refluxul” unei mări. 
 Prin extrapolare... 
1. Stările conflictuale apar în unele zone de interes. Factorul dispersie 

geografică este esenţial, dar el tinde să se diminueze.  
Gradul de implicare în stările conflictuale este diferit. Din partea 

marilor puteri, cel mai frecvent mod de implicare este cel indirect. 
Dimensiunile calitative şi cantitative ale stărilor conflictuale nu sunt 
proporţionale. Rafinamentul conflictual se instalează tot mai viguros în 
arenă.  

Consecinţa cea mai gravă este aceea că pe plan internaţional, actorii 
încă mai folosesc stările conflictuale pentru modelarea configuraţiilor 
socio-economice şi politice. Arta folosirii stărilor conflictuale dobândeşte 
un rol determinant în prezent şi în termen scurt şi mediu. Deja, factorul 
„conflict” poate fi reţinut ca instrument în managementul politic, social şi 
militar. 
2. Este timpul interdeterminării (şi determinarea altora să aibă nevoie de 

România). Ca exemplilficare se pot reţine: Ungaria are la fel de multă 
nevoie de Tratatul de bună vecinătate cu România, pe cât de multă 
nevoie are şi ţara noastră de acest tratat cu Ungaria. 

3. Industria de armament este, deja, mondializată. Informaţia şi industria 
de război s-au instalat deasupra tuturor şi operează conjugat, 
determinând sau eradicând diferite situaţii. Acestea sunt substanţele 
care circulă prin organismul complex multirelaţional. 

4. Pentru conversia industriei de apărare din România, soluţia de tip 
„sistem naţional” este cea mai favorabilă. Conversia în general nu este 
„descriptivă”, ci mai degrabă „prescriptivă”, datorită dinamismului 
implicit care se află în conţinutul lumii exterioare, urmare a 
operaţionalităţii conceptelor de spaţiu şi timp prin mişcare. 

5. Indicii de stare şi indicii decizionali ce caracterizează sistemul 
industriei de apărare sunt proporţionali. 

6. Dintre alternativele de conversie, transformarea combinată este cea 
mai adecvată. Din punctul de vedere al realizării siguranţei naţionale se 
impune analiza cvasipermanentă a conţinutului, procedeelor şi 
consecinţelor transformărilor. 

7. Este identificată conflictualitatea (productivă, dar şi neproductivă). 
Apariţia problemelor (a situaţiilor problematice), gândirea monocauzală 
sau multicauzală sunt elemente care conduc la determinări globale şi la 
apariţia stărilor conflictuale. 
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8. Pentru sistemul militar românesc - care este dominat de un echilibru 
mai ridicat decât cel din alte sisteme - se propune o abordare globală 
mai fezabilă, care să pornească de la determinarea obiectivului şi 
stăpânirea prin formalizare modelată a situaţiei conflictuale şi să se 
sfârşească cu realizarea soluţiei de stingere a conflictului. 

9. Studiul „conflictelor” în corelaţie cu „informaţia” este de utilitate 
maximă în conturarea politicii în domeniul militar, cu consecinţe 
semnificative pe plan intern, regional, european şi mondial. 

 
 

17. ACCEPTAREA CONFLICTELOR  
CA MIJLOC DE MODELARE 

 
În cadrul general, astăzi, este unanim recunoscută existenţa şi 

manifestarea diplomaţiei preventive. Toate elementele de mediu au  
preocupări declarate pentru prevenirea şi stingerea conflictelor. 
 Conflictul este o neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord. El 
poate fi un antagonism, o ceartă, un diferend sau o discuţie (violentă). 
 Poţi intra în conflict (ceartă) cu cineva sau poate avea loc un 
conflict, de exemplu, de frontieră, când se produce o ciocnire între unităţi 
militare ce au o sarcină de pază între două state. 
 Războiul este un conflict. Contradicţia între ideile, interesele sau 
sentimentele diferitelor personaje, care determină desfăşurarea acţiunii, 
relevă, de asemenea, o stare conflictuală. Evoluţia fenomenului politic, 
european sau chiar mondial, indiferent de orizont, cu siguranţă va conţine 
stări conflictuale. Schimbarea realităţilor ce aparţin prezentului este 
inerentă, obiectivă, în baza caracterului evolutiv implacabil al societăţilor. 
 Cadrul de mai sus arată că în diferite părţi ale globului pământesc, 
inclusiv în Europa, există, pot să apară şi se vor ivi cu siguranţă conflicte 
politico-militare, de dimensiuni, conţinut şi calităţi diferite. 
 O evaluare schematică arată că lumea nu se îndreaptă spre starea 
ideală, deoarece nu poate dispărea cu desăvârşire un fapt, o ordine logică, 
pentru ca să facă loc alteia, din moment ce existenţa şi natura lor sunt 
solidar contradictorii. 
 În Europa începutului de Secol XXI, subiectele antagoniste coexistă 
într-o interacţiune contradictorie şi într-un fascicul viu de alternanţe, tinzând 
totuşi spre un echilibru simetric al intensităţii ideologiilor şi mentalităţilor. 
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 Vestul european dezvoltat induce astăzi în Estul european în 
tranziţie experienţe diferite şi speculaţii elevate. Dar, Vestul 
european se află uneori în conflict cu el însuşi, din cauza faptului că 
analiza trecutului este mai la îndemână decât analiza previzională, 
iar formularea unui mod de acţiune mai coerent pentru prezent şi 
viitor este mai dificilă, în raport cu interesele lor sigure, deja 
ormulate. 
 În procesul transformărilor europene, ţările din Vest 
(înţelegând cu precădere cele din NATO) stăpânesc, se pare, perfect 
metoda, procedeul şi abilitatea de a crea stări preconflictuale 
zonale.  

Aceeaşi modalitate de acţiune a avut-o şi Tratatul de la 
Varşovia care, prin atitudinile ţărilor din Est, au marcat stări 
conflictuale vizibile în timp (Cehoslovacia, Ungaria, Afghanistan 
etc.). 
 Sunt puţine ţările care s-au dovedit active şi prezente în 
mijlocul conflictelor, însă cel mai adesea toate au luptat pentru 
adjudecarea stărilor postconflictuale (fig.17.1). 
 
      caracter definit 
ca fiind „de securitate” 
 
 
 • alimentare 
 • dereglare 

                       
 
 
 

                • autoalimentare      • reglare 
               • autoreglare            • stabilizare 
 
 
 
 
 

Fig.17.1  Implicarea în starea preconflictuală   
şi adjudecarea stării postconflictuale 
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 Diplomaţia preventivă are drept scop moral asanarea, curăţirea, 
respectiv însănătoşirea climatului mediului internaţional. 
 Prin procedee şi tehnici cu caracter altruist s-ar putea preveni apariţia 
conflictelor sau ar fi posibilă stingerea lor. Imaginea însă este ideală, dar 
măsurile alturiste nu există iar cele obişnuite sunt raţionale. Cu toate 
acestea, domeniul diplomaţiei preventive rămâne încă prizonierul corpului 
său şi al obiectelor sau obiectivelor de care este atras. 
 Acţiunea preponderentă pe drumurile de centură (în stările pre- şi 
postconflictuale) conduc la concluzia că într-o manieră pragmatică este 
acceptat conflictul ca mijloc de modelare. 
 

Evoluţia stărilor conflictuale 
 

 Există numeroase aprecieri care relevă că încă nu este definită o 
politică mondială. Este posibil să recunoaştem că se conturează, şi devin tot 
mai operaţionale, politicile regionale. 
 Tendinţa de a avea o politică mondială este discutabilă, în contextul 
pluralismului şi diversităţii la care fac apel subsistemele. Este dificil să fie 
extrapolată starea unor naţiuni, state sau regiuni, la nivel planetar (n-ar mai 
exista termenul de comparaţie). 
 Industria de armament este, cu toate acestea, deja mondializată. 
Aşa cum omenirea stipulează nevoia de apă, de aer, - aşa cum creşte 
importanţa vectorului „mediu înconjurător” – tot astfel, în plan secund dar 
fundamental, înarmarea şi dezarmarea, atacul şi apărarea dăinuie şi vor 
dăinui în mod obiectiv. În fapt, industria de armament este deja adjudecată 
unanim ca existenţă şi evoluţie. 
 În plus, armele geofizice, chimice, nucleare, armele neconvenţionale 
extraterestre etc. operează cu parametrii determinanţi, într-un sistem 
permanent conflictual, mai mult sau mai puţin latent, însă de înaltă 
performanţă. 
 Extensia războaielor către populaţia civilă este de aşteptat să fie mai 
restrânsă. Recrutarea combatanţilor determină o contraselecţie a populaţiei. 
A apărut problema realizării păcii pe anumite baze mai sigure. Este vorba de 
o pace mai bine organizată.  
 Nu este lămurită şi acceptată unanim problema existenţei statelor 
naţionale independente, diverse teorii negativiste arătând că tocmai 
existenţa acestora este cauza războaielor. 
 Adepţii teoriei biologiste susţin că războiul este un fenomen etern în 
viaţa societăţii.  



 180

 Structurile social-economice şi politice diferite continuă să genereze 
situaţii de conflicte armate. Nu există încă o bază obiectivă pentru 
justificarea războaielor directe de agresiune sau motivarea unei parţiale 
conflagraţii mondiale. 
 În istoria recentă, de exemplu, afirmarea naţiunilor conexată cu cazul 
Iugoslaviei a condus la situaţia de război. Paradoxal, Germania, prin 
recunoaşterea imediată a statului croat, deci a naţiunii croate, a acţionat 
pentru reafirmarea contururilor. Nimic nu mai încape, se pare, în definiţiile 
clasice ale stărilor conflictuale. 
 „Informaţia” şi „industria de război” s-au instalat deasupra tuturor 
şi operează conjugat, determinând sau eradicând diferite situaţii. 
 Gândirea globală porneşte de la „tot şi părţile acestuia” (fig.17.2), se 
bazează pe o „reţea” şi, mai apoi, reprezintă „sistemul şi mediul său 
înconjurător”. 
 
        
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17.2  Elementele constitutive ale gândirii globale 
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Acestora li se ataşează vectori succesivi cum sunt: „complexitatea”, 
„ordinea”, „direcţia”, pentru ca în final să se obţină „dezvoltarea”. Analiza 
şi sinteza sunt deja metode „sacralizate” în privinţa obţinerii unor concluzii 
(fig.17.3). 
 
  

                                           
   

 
Fig.17.3  Un sistem cu 
nivele diferite (individ, 
grup, departament, stat 
major, corp de armată, 
minister, CSAT) 

       
 
 
 
 
 
 De fapt, situaţiile simple, de bază, se constituie întotdeauna într-un 
circuit cu închidere obligatorie (fig.17.4). Neînchiderea – de exemplu a 
unor negocieri - înseamnă într-un fel anume chiar închiderea. 
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Fig.17.4  Un circuit simplu, cu închidere (reprezentarea bazei) 
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 Discuţiile sunt exemplul cel mai elocvent de interacţiune (fig.17.5). 
Acestea sunt aparent simplificate (când fluxul este biunivoc), însă se pot 
desfăşura şi pe o structură mai plină (fig.17.6). 
 
 

GERMANIA    S.U.A. 
 

Fig.17.5  Discuţia – exemplu de interacţiune 
 

 
    GERMANIA  FRANŢA 
 
 
 

         
          ITALIA     S.U.A.  
      

        
  

 
SPANIA 

 
Fig.17.6  O structură plină (mai multe elemente şi interacţiunea lor) 

 
 „Informaţia” şi „industria de război” sunt substanţele ce circulă prin 
organismul complex multirelaţional. 
 

 În prezent, lumea are cantonate în structura sa „cauze” şi „efecte”. 
Disputa, conjugarea şi interacţiunea dintre aceste două categorii explică 
gândirea globală. 
 

 Industria de apărare din România are astăzi o configuraţie care 
poate fi considerată ca un „EFECT” (fig.17.7). În timpuri trecute, binomul 
„cauze – efecte” a generat o configuraţie care, în final, a oferit o capacitate 
de producţie ce poate astăzi să fie judecată. 
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      PREZENT 
 
 
    TRECUT   VIITOR 
 
  ∗  ∗      ∗   
 axa timpului 
 
 

                                 
 
     Cauză        Efect 
 
 
 ?      Efect 
 
 

Fig.17.7  Explicaţia gândirii monocauzale prin căutarea cauzei 
 
 În consecinţă, starea „de astăzi”, poate fi considerată şi „CAUZĂ” 
ce poate determina o „acţiune” asupra capacităţii de producţie, care prin 
conversie va genera nişte „rezultate” cu noi efecte (fig.17.8). 
 
 
   PREZENT 
 
 TRECUT   VIITOR 
  
  axa timpului         ∗     ∗  

        
     Cauză    Efect 
 
 
    Acţiune             Rezultat 
 

 
Fig.17.8  Explicaţia gândirii monocauzale, ţinând seama de efect 
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Cvasitotalitatea situaţiilor este dominată de „informaţie”. Aceasta 
poate proveni din interiorul capacităţii de producţie, din exteriorul ei (din 
imperativele naţionale) sau ca urmare a situaţiei internaţionale „la zi” şi 
„viitoare”. 
 Conflictul de tip „material” în procesul transformării apare atunci 
când informaţia lipseşte sau este redusă cantitativ şi calitativ. 
 

 Aşadar, schimbarea industriei de apărare este o problemă de tip 
complex şi ar fi o fericire să poată fi rezolvată printr-o soluţie de tip „sistem 
trivial” (fig.17.9). 
 
 
 
                   A                B 
 
   
 
 
 
 

Fig.17.9  Sistem trivial în soluţionarea problemelor complexe 
 
 Identificarea funcţiei de transformare se bazează pe informaţie. 
Sesizarea sau formularea unei funcţii simple, liniare, cu parametrii reduşi ca 
număr şi nevariabili este complicată. 
 

 Pentru conversia industriei de apărare din România, soluţia de tip 
„sistem nontrivial” (fig.17.10) este mai favorabilă, deoarece: 
 

- capacităţile productive sunt diversificate; 
- nivelul competitiv este diferit; 
- cererea şi oferta sunt variabile; 
- distribuirea geografică a unităţilor este relativ mare; 
- identificarea, construirea modulelor de „informaţii” care să constituie 

funcţiile de transformare, constituie o acţiune mai productivă când este 
abordată maniera secvenţială. 

 
 
 

 
 
                               funcţie 

f 
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  A                                                                                               B,C,D...  
 
 
 
 
 

 
Fig.17.10  Sistem nontrivial în soluţionarea problemelor complexe 

 

 Astăzi, în diferite medii, se deplânge situaţia industriei de apărare 
româneşti. De fapt, ar trebui reevaluată poziţia pesimistă, înţelegând că 
starea actuală a acestei industrii se constituie în „motiv” al transformărilor 
care, indiferent de moment, trebuie oricum realizate. 
 La urma urmei, Rusia este în faţa aceleiaşi probleme şi este necesar 
să realizeze transformări, însă pe un sistem de tip „complex militar – 
industrial” uriaş. Flexibilitatea acţiunii este mai redusă, costurile ridicate şi 
funcţiile de transformare (în esenţă „informaţia”) dificil de identificat. 

Fiecare domeniu al vieţii social-politice şi economice se 
conceptualizează sau se reconceptualizează. Aceasta înseamnă că 
transformarea însoţeşte permanent viaţa, iar percepţia umană este asaltată 
de nou şi noutate aproape permanent. În acest flux noul este acceptat sau 
nu, în funcţie de amprenta conceptuală care  domină momentul dat. 
Convenţional, orice acţiune este reductibilă. 

 În toată această construcţie, sau sistem arhitectonic perceput, circulă 
contradicţiile, se mişcă ideile, intenţiile, dorinţele, care se compun şi se 
recompun, oferind în final o rezultantă a energiilor individuale. 

 În viaţa social-politică, datoria de a formula efectiv o concepţie de 
tip politic sau social este implicită, dar acţiunea trebuie să fie explicită. De 
aici rezultă complexitatea soluţionării conceptuale. 

 Starea de oponenţă generează atracţii sau respingeri. Sistemul 
naţional productiv şi social-politic este frecvent zguduit şi spre aceşti vectori 
rezultanţi. 

 Cel mai adesea este necesară delimitarea, marcarea sau formularea 
unor zone şi etaje în construcţia naţională, asupra cărora trebuie acţionat cu 
decizii. Lipsa de clarviziune şi fermitate frânează, încetinind procesul de 
avansare a societăţii. 

 

f1, f2… 
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 În România, în anul 1989 s-a produs o ruptură de sistem. Un proces 
de orogeneză socială, economică şi politică a schimbat radical configuraţia 
şi sensul vectorilor rezultanţi. 

 A trebuit ca în aceaşi „clădire” – pentru început – să se instituie 
reguli noi, comportamente diferite şi acţiuni cu totul schimbate faţă de ceea 
ce a evoluat pe  prima scenă timp de o jumătate de veac. 

 În acest context se constată că este mai mult decât imperios să se 
apeleze la acea „conversaţie naţională în autonomie”. 

 Transformările presupun inerent dificultăţi. Traversarea acestora este 
de asemenea complexă. 

 La început de secol XXI, în România nu se pune problema lipsei 
intenţionate a transformărilor. Aspectul cel mai important este însă cel al 
„vitezei cu care au loc transformările”, urmare a condiţiilor obiective 
interne şi, mai ales, externe. 

 În condiţii deseori limită, fără ieşire, s-a reuşit conceptualizarea 
sensului de avansare a societăţii româneşti. De fapt, este vorba de o  
reconceptualizare a mersului României în lume. 

 Stările diferite în interiorul sistemului pot genera percepţii 
conflictuale. Stările diferite din exteriorul sistemului pot determina poziţii 
conflictuale. În ambele cazuri, este necesară examinarea stării siguranţei 
naţionale. 

Conflictele sunt expresie a dinamismului, în toate planurile 
societăţii. Sub nici un chip acestea nu sunt dorite, şi procedeele de evitare 
ori stingere se multiplică alături de voinţa individuală sau multipolară. 
Trebuie acceptată constatarea că stările conflictuale au existat, există şi se 
vor manifesta cu siguranţă şi în viitor. 

 Eradicarea, eliminarea totală a lor ar însemna armonia perfectă, 
consensul universal, încremenirea structurală, instalarea unui sistem 
îngheţat, utopic. 

 Există şi creatori de conflicte. Nici un personaj şi nici o entitate nu 
recunoaşte şi nu se consideră membru al acestei categorii de creatori de 
conflicte, dat fiind latura morală subînţeleasă în termen „imediat”, care ar 
predomina convieţuirea generală. 

 Studiul acestui domeniu şi focalizarea ca exemplu de transformare 
asupra infrastructurii industriale de tehnică specială este dominat de 
„informaţie” ca suport operaţional „benefic” sau „nebenefic”. 

 Toate stările de conflictualitate pot afecta sau redimensiona siguranţa 
naţională. De aceea, disecarea domeniului poate dezvălui imagini noi, utile 
în procesul decizional curent sau de perspectivă. 
 



 187

 
 
 

18. TIPURI DE RĂZBOAIE MODERNE ŞI TENDINŢE DE 
ÎNZESTRARE 

 
 Noile formule de purtare a războaielor prevăd introducerea pe 
câmpul de luptă a tehnologiilor "Stealth" a armelor inteligente, 
digitalizarea câmpului de luptă şi senzorii de performanţă. 
 Dispozitivele de luptă devin asimetrice, respectiv neliniare. 
Aliniamentele, uniformitatea, raioanele sau adâncimile sunt înlocuite de 
avansul integrat. Spaţiul de luptă devine multidimensional şi descentralizat. 
 Nivelele strategice operative şi tactice ale acţiunilor militare au 
conotaţii noi în arta militară de ansamblu. Manevrele şi mobilitatea cresc în 
importanţă. 
 

 Operaţiile speciale şi psihologice dau adâncime aproape nelimitată 
acţiunilor de luptă modernă27. Această caracteristică devine a cincea 
dimensiune a câmpului de luptă. Potrivit aceluiaşi autor „informaţiile şi 
tehnologiile de vârf, dublate de concepte doctrinare adecvate, lideri militari 
competenţi, personal profesionalizat, industrie şi operativitate înaltă a 
forţelor, înseamnă putere reală”. 
 Într-un astfel de context armata română urmează să-şi adapteze 
strategia militară, doctrinele categoriilor de forţe armate şi regulamentele 
militare la noua fizionomie a războiului modern.  
 O primă concluzie este că transformările tehnico-ştiinţifice au dus 
capacitatea de distrugere a armelor la un grad de perfecţionare încât ele nu 
mai pot încăpea în definiţia clasică a mijloacelor de purtare a războiului. 
 Apare deja diferenţa între noţiunea de „armă” şi cea de „mijloc” de 
distrugere în masă. Este acreditată aprecierea că deja există premisele 
producerii unor arme complet diferite şi cu un grad total depăşit de 
distrugere, decât bombele atomice sau cele cu neutroni. 
 

18.1. Armele nucleare 
 

R. Aron arată că „armele nucleare nu au altă funcţie decât să 
împiedice folosirea lor efectivă şi nu îşi îndeplinesc funcţia decât în măsura 
în care subzistă posibilitatea unei folosiri a lor”28. 

                                                           
27 V. PAUL, „Conflictele secolului XXI”, Editura MILITARĂ, Bucureşti, 1999 
28 Raymond, ARON, „Penser la guerre, Clausewitz”, Editions GALLIMARD, 1976. 
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Pentru a ilustra puterea de distrugere a armei nucleare este suficient 
să arătăm că puterea unei singure bombe nucleare de 50 megatone este de 
10 ori mai mare decât totalitatea exploziilor care s-au produs în cel de-al 
doilea război mondial şi degajă mai multă energie decât  exploziile care au 
avut loc în toate războaiele prin care a trecut omenirea. 

Realizările în electronica militară au condus la ameliorări în precizia 
şi siguranţa rachetelor strategice, a navigaţiei cosmice. 

Rachetele balistice sunt considerate ca preferabile pentru purtarea 
unui eventual război nuclear. Mai mult de jumătate din focoasele nucleare 
strategice sunt aţintite asupra obiectivelor militare. 

Politicile nucleare oficiale sunt focalizate pe distrugerea reciprocă. 
Sistemele de arme nucleare strategice ofensive şi defensive sunt desfăşurate 
în ideea că un atac iniţial prin surprindere ar fi posibil, probabil chiar 
ireversibil. Un calcul greşit sau un accident pot constitui pericole de derulare 
a unui război nuclear, atât din cauza unor erori tehnologice cît şi a 
interpretării greşite a datelor. 

Există exemple de alarme false declanşate în calculatoarele de 
monitorizare şi comandă a sistemelor militare nucleare. Ameliorarea 
preciziei rachetelor strategice moderne înfăţişează capacităţi de aplicaţie cu 
probabilitate de cca.78% pentru o lovitură şi de cca.95% pentru două 
lovituri. 

Ghidarea rachetelor se poate deja realiza pe o sferă de referinţă 
inerţială anticipată, un sistem de orice poziţie, care poate regla deplasarea 
acestora la suprafaţa solului, înainte ca acestea să fie lansate. Cu acest 
sistem se poate obţine o eroare circulară probabilă de cca.100 m. Dacă 
focosul rachetei  este dotat cu o ghidare terminală, care utilizează un sistem 
laser sau radar pentru a-l orienta spre ţintă, atunci se pot obţine erori 
circulare probabile de câteva zeci de metri. 

În contrapondere, sunt formulate sisteme de avertizare care folosesc 
computere pentru a comanda lansarea rachetelor balistice intercontinentale, 
în timp ce rachetele primului declanşator sunt pe drum. Un sistem de sateliţi 
poate fi utilizat pentru detecţia rachetelor balistice intercontinentale, pe 
măsură ce acestea apar la orizont. 

Continuă perfecţionarea rachetelor balistice strategice lansate de pe 
submarine. Un singur submarin nuclear strategic poate transporta 200-300 
focoase nuclaare. 

Eroarea circulară probabilă a rachetelor balistice lansate de 
submarine este de o rază maximă de 300-550 m. Focoasele pot fi echipate 
cu ghidaj terminal (radar, laser), care le dirijează spre ţintă  după reintrarea 
în atmosferă. 
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Războiul antisubmarin devine o componentă a războiului general. În 
acest tip de confruntare elementul critic îl constituie detectarea. 

Sensibilitatea senzorilor este în creştere prin îmbunătăţirea integrării 
sistemelor de recepţie bazate pe radar, radiaţii infraroşii, laser, 
radiolocatoare, sesizarea perturbaţiilor de tip magnetic. Senzorii aeropurtaţi, 
cosmici, organici de suprafaţă şi maşinaţiuni de adâncime sunt tot mai mult 
integraţi în infrastructura  specială a acestui tip de război.  

Un grup operativ de distrugere a submarinelor poate fi constituit din 
portavioane, distrugătoare cu elicoptere şi submarine de atac. Grupul poate 
coopera cu aviaţia bazată pe uscat, cu sistemele de supraveghere fără 
echipaj. 

Deja este constituit un sistem unic de armă antisubmarin, de 
vânătoare şi apărare antisubmarin, care este un submarin nuclear echipat cu 
sonar şi alţi senzori, comunicaţii submarine, computere pentru declanşarea 
loviturilor cu torpile cu ghidare terminală acustică, activă şi pasivă.. 

Rachetele de croazieră sunt produse într-o varietate de tipuri (sol-
sol, sol-aer, aer-sol), cu aplicaţii tactice (pentru rază mică de acţiune) şi 
strategice (cu rază mare de acţiune). Miniaturizarea calculatoarelor 
constituie cea mai importantă realizare în domeniu (volum şi greutate 
reduse) pentru o putere dată. 

Atingerea coordonatelor virtualelor obiective arată erori circulare de 
câţiva metri. În procesul operativ, cu ajutorul unui altimetru radar, este 
comparat terenul de sub rachetă cu traiectoria de zbor programată. Devierile 
de la traiectorie sunt corectate automat. Tehnica de cartografiere prin satelit 
oferă posibilitatea localizării obiectivelor şi conturării tacticilor de zbor. 

Rachetele de croazieră sunt lansate din aer, de pe mare sau de pe 
platforme terestre. Raportul dintre sarcina utilă transportată şi greutatea 
fizică a rachetei de croazieră este foarte mare (15%, faţă de 1% pentru 
rachetele balistice obişnuite). 

Sistemele aeropurtate de avertizare şi semne sunt componente ale 
tehnologiei militare de vârf. Acestea rezistă contra contramăsurilor  
electronice, mai eficace decât actualul radar de supraveghere terestră. 

Odată început războiul nuclear nu ar putea fi limitat, mai ales dacă se 
au în vedere efectele necontrolate pe care le produce imediat şi în timp 
explozia nucleară. 

După un Raport al Academiei Naţionale de Ştiinţă a SUA, în cazul 
unui război nuclear, în care s-ar folosi exploziile nucleare, pot lua naştere şi 
alte oferte la fel de grave cum sunt: reducerea globală probabilă a 
temperaturii medii pe pământ, reducerea cu 30-70% a ozonului şi creşterea 
oxidului de azot. Intensitatea radiaţiei ultaraviolete, în condiţiile lipsei de 
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ozon ar creşte de 10 ori, cu consecinţe în arsuri, reproducere şi viabilitatea 
unor forme de viaţă  a plantelor şi animalelor. 

În cursa înarmărilor nucleare se evidenţiază o dezvoltare pe 
orizontală, deci o proliferare a armei nucleare (stoc şi creşterea numărului 
statelor deţinătoare) şi o dezvoltare pe verticală, prin realizarea unor arme 
din ce în ce mai puternice şi mai perfecţionate. 

 
18.2. Armele chimice 
 

Arsenalul armei chimice este completat cu mijloace incendiare 
(proiectile incendiare), destinate exterminării masei sau distrugerii 
sistemelor ecologice. Temperaturile  dezvoltate de proiectilele incendiare 
ajung la 2300-2500 grade Celsius şi acţionează pe o rază de mai mulţi 
kilometri. Astfel, mediul biologic este distrus în mod conştient şi sistematic. 

Îndustria chimică poate realiza grupe de mijloace de luptă cum sunt: 
substanţe toxice de luptă, incendiare, fumigere, pirotehnice, explozive. 

 
18.3. Armele geofizice 
 

Creatorii de tehnologii sunt stimulaţi de către strategi să conceapă şi 
să realizeze arme noi, însă orice armă nou apărută duce la angajări în 
vederea realizării unei contraarme mai moderne, ceea ce stimulează cursa 
înarmărilor. Astfel, domeniul militar este beneficiarul prioritar al 
tehnologiilor avansate, al soluţiilor care provin din domeniul civil. 

Realizările care fac posibil un război geofizic constituie un apogeu în 
domeniul căutărilor distructive. Într-un astfel de context, acest tip de război 
- prin scopuri militare distructive - se ajunge la modificarea mediului 
înconjurător. 

Războiul geofizic urmăreşte ruperea echilibrului existent  în natură şi 
declanşarea unor fenomene şi procese cu efecte distrugătoare asupra 
mediului ambiant şi populaţiei. 

Se conturează următoarele direcţii de investigaţii în vederea 
realizării războiului geofizic: 

- provocarea de fenomene meteorologice manifestate prin ploi, 
inundaţii, provocarea de secetă, influenţarea maselor 
atmosferice; 

- provocarea de distrugeri grave faunei şi florei; 
- modificări în parametrii fizici  şi chimici ai mărilor şi oceanelor 

dezechilibrarea sistemului hidrologic, a echilibrului termal dintre 
hidrosferă şi atmosferă; 



 191

- modificarea vremii, climei, şi dranjarea factorilor de energie şi 
echilibru din natură; 

- crearea de câmpuri electromagnetice şi acustice în mări şi 
oceane, influenţarea proceselor electrice din atmosferă; 

- stimularea unor unde seismice (producerea de cutremure, curenţi 
oceanici); 

- acţionarea asupra straturilor ionizate sau de ozon din atmosferă 
(introducerea de agenţi absorbanţi de energie); 

- deranjarea stării naturale a litosferei prin mijloace mecanice, 
producând eroziune, schimbări în structura chimică a solului; 

- provocarea, prin agenţi microbiologici, a unor pierderi 
dezastruase pe suprafeţe de ordinul continentelor. 

Războiul geofizic are în principal urmări precum: efecte ecologice, 
meteorologice, microbiologice, radiologice şi de altă factură dezastruoasă.. 

Se  observă, aşadar, că diferitele tipuri de războaie au un 
amplasament nou, cu teatru de operaţiuni automatizat. Majoritatea 
sistemelor automatizate realizate pentru teatrul de operaţiuni se bazează pe 
microelectronică şi informatică. 

În general, conflictele au patru faze distincte: 
- sunt localizate şi identificate forţele inamice;  
- se ia o decizie cum trebuie să se opună rezistenţă acestor forţe 

inamice; 
- inamicul este lovit cu arme adecvate; 
- distrugerea provocată inamicului este evaluată pentru a se 

constata dacă operaţiunea trebuie repetată. 
Noua caracteristică în domeniu, relevă faptul că pe teatrul de 

operaţiuni al viitorului, forţele inamice vor fi localizate, urmărite şi ţintite 
aproape simultan, datorită utilizării legăturilor informaţionale, evaluării 
computerizate a informaţiilor şi control al focului. 

 
 

19. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI DE 
APĂRARE 

 
 Cercetarea ştiinţifică în domeniul militar nu poate rămâne în afara 
ştiinţei în general. Realizările tehnico-ştiinţifice cu scop aplicativ militar 
sunt rezultatul eforturilor interdisciplinare. 
 Pentru a evidenţia necesitatea ralierii la marea ştiinţă şi tehnologie a 
contemporaneităţii, se redau în continuare, câteva elemente şi concluzii 
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exemplificative pentru modul cum sunt formalizate abordările, în acest  
domeniu, în cadrul structurilor euro-atlantice. 
 Spaţiul ştiinţific militar vest-european şi în general cel aparţinând 
NATO este în vecinătatea României şi, în consecinţă, proximele conexiuni, 
în sfera noutăţilor militare, se pot înfăptui de către ţara noastră şi în plan 
european. 
 De peste 40 de ani, în cadrul NATO funcţionează un Program 
ştiinţific ce reuneşte intelectuali din toate ţările Alianţei. Un obiectiv general 
a rămas valabil şi în prezent, operând cu aceeaşi unitate de cooperare şi 
anume: crearea unei vaste familii de oameni de ştiinţă şi tehnicieni 
caracterizaţi de o comuniune de idei pentru teme prestabilite. 
 

Programul ştiinţific al NATO a luat fiinţă în anul 1958, odată cu 
instituirea Comitetului Ştiinţific al NATO. 
 S-a precizat, la acel moment, că ştiinţa şi tehnica pot deveni 
determinante pentru securitatea naţională. 

Astfel, ştiinţa şi tehnica au devenit un domeniu particular-special al 
comunităţii euro-atlantice. S-a recunoscut că prioritatea o constituie 
formarea tinerilor cercetători şi ingineri şi s-a pus în practică un număr de 
mecanisme de susţinere permanentă a pregătirii acestora: cursuri intensive, 
subvenţii pentru cercetare şi cooperare şi burse de cercetare ştiinţifică. 

Aceste acţiuni au fost completate, de-a lungul anilor, prin creşterea 
importanţei acordate cooperării ca efect catalizator, susţinerea activităţilor 
de cercetare de înaltă calitate ştiinţifică şi sporirea capacităţii de adaptare 
rapidă la cerinţele schimbării. 

 

Comitetul Ştiinţific al NATO este compus din reprezentanţii fiecărei 
ţări membre (în număr de 25). Comitetul are în principiu trei reuniuni pe an. 
Una dintre şedinţe se desfăşoară prin reunirea reprezentanţilor NATO cu 
omologii lor din celelalte 28 ţări membre ale Consiliului de Parteneriat 
Euro-Atlantic. 

Comitetul Ştiinţific este asistat, în munca sa de evaluare şi selecţie a 
cerinţelor de susţinere financiară, de către Comisiile Consultative. Membrii 
acestor comisii sunt aleşi din rândul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi 
îşi folosesc competenţa profesională pentru asigurarea calităţii selectării 
temelor din programele anuale actualizate. 

 

 În fig.19.1. este redată structura Comitetului Ştiinţific al NATO şi 
comisiile sale consultative. 
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Fig.19.1 Structura Comitetului Ştiinţific al NATO 
şi comisiile consultative 

  
 După 1990, Programul ştiinţific al NATO a dobândit o şi mai largă 
participare, oferind posibilităţi concrete ţărilor partenere, membre ale 
Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic, să beneficieze de sprijin, 
fiindu-le rezervate locuri în colaborarea tradiţională, alături de ţările 
membre NATO. 
 Anul 1999 a marcat o măsură cu totul nouă, Programul vizând 
colaborarea expresă numai între ţările membre NATO cu ţările partenere. 
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materialelor, chimia, tehnologia informaţiei şi ştiinţele 
inginereşti. 

2. Ştiinţele şi tehnologiile despre viaţă se referă la biologie, 
agronomie şi ştiinţa alimentaţiei, medicina şi ştiinţele 
comportamentale. 

3. Ştiinţele şi tehnologiile despre mediul înconjurător şi Pământ, 
care au în vedere domeniile ce studiază crusta terestră, ştiinţele 
atmosferei, oceanografia şi ştiinţele mediului înconjurător. 

4. Ştiinţele şi tehnologiile civile legate de securitate vizează arii de 
cercetare ce cuprind: a) securitatea mediului, în contextul 
activităţilor militare de toate categoriile şi b) tehnologiile de 
dezarmare şi reconversie. Sunt de asemenea vizate aplicaţiile 
ştiinţei şi tehnologiei la rezolvarea problemelor legate de 
securitatea propriu-zisă a ţărilor. 

Mecanismele actuale de susţinere a cooperării ştiinţifice şi 
tehnologice în cadrul NATO sunt în principal următoarele: 

- cursuri intensive scurte; 
- seminarii de cercetare avansată; 
- subvenţii pentru cooperare; 
- misiuni ale experţilor. 
Mecanismele care constituie suportul pentru acordarea de burse de 

cercetare ştiinţifică se referă la: 
- burse la nivel de bază; 
- burse la nivel avansat; 
- burse pentru cercetători confirmaţi; 
- burse de invitaţii (vizitare) pentru cercetători confirmaţi. 
Infrastructura de cercetare este sprijinită prin: 
- constituirea reţelelor informatice (consultaţii şi consultanţi de 

reţele, consultanţi pentru fiabilitate şi pentru configurarea 
infrastructurii); 

- subvenţii pentru constituirea unor reţele de infrastructură de 
cercetare; 

- seminarii de înalt nivel pentru constituirea reţelelor de cercetare 
(formularea de strategii şi stabilirea modalităţilor de formare). 

Pentru domeniul „ştiinţa în serviciul păcii” principalele mecanisme 
de susţinere a derulării activităţilor specifice sunt: 

- finanţarea de proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru durate de 
3-5 ani; 

- proiecte de cercetare şi dezvoltare pe obiective. 
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Aproape 13.000 de cercetători din ţările membre ale Consiliului de 
parteneriat euro-atlantic sunt angrenaţi în Programul ştiinţific al NATO, 
beneficiind de burse şi subvenţii, participări la reuniuni şi nominalizări ca 
raportori ştiinţifici. 

De exemplu, în anul 1998 cele 104 reuniuni ştiinţifice derulate sub 
egida NATO au atras participarea a mai mult de 6.000 de cercetători 
ştiinţifici. 

Peste 1.000 de oameni de ştiinţă din Federaţia Rusă au primit 
subvenţii pentru colaborări ştiinţifice cu membri ai comunităţii cercetătorilor 
din cadrul NATO. Aproape 500 de cercetători din ţările partenere NATO au 
urmat strategii de cercetare ştiinţifică şi cooperare, graţie susţinerii 
financiare primite din partea NATO. 

Mai mult de 2.000 de tineri cercetători din ţările partenere au 
beneficiat de burse de studii şi cercetare în structurile ştiinţifice ale NATO. 

Tabloul de mai sus evidenţiază liniile de forţă ale cercetării ştiinţifice 
militare care au extensie suficientă peste domeniul militar propriu-zis şi cel 
civil. 

Restul comunităţii ştiinţifice a avut tentative de conexiune cu 
Programul ştiinţific al NATO. Astfel, până în anul 1999, din partea NATO 
au fost acordate peste 100 de subvenţii pentru susţinerea proiectelor de 
colaborare între cercetătorii din cele două comunităţi. În intervalul 1997 – 
1998 un număr de peste 200 de cercetători români au primit sprijin financiar 
pentru participarea la reuniunile ştiinţifice ale NATO (la cursurile scurte 
intensive şi la seminarii de cercetare avansate), în timp ce 150 de persoane 
au beneficiat de burse de cercetare în străinătate în cadrul temelor ştiinţifice 
euro-atlantice. 
 
 

20. TRANSFERUL CERCETĂRII – DEZVOLTĂRII MILITARE 
CĂTRE INDUSTRIA CIVILĂ 

 
 Procesele de reconversie sunt în corelaţie şi interdependenţă. 
Problema principală practică vizează modul de aplicare a rezultatelor 
cercetării – dezvoltării tehnicii militare în scopuri civile.  
 Tendinţele importante ale globalizării cercetării şi dezvoltării, a 
tehnologiilor de fabricaţie şi a pieţelor demonstrează că sectorul civil - mai 
deschis - are mult mai mult de oferit apărării, decât poate oferi sectorul 
militar, de tip mai închis, sferei civile. Tehnologiile şi produsele civile sunt, 
în general, mai ieftine decât cele militare, deoarece sunt realizate în scop 
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comercial, în condiţii de concurenţă; în cadrul economiilor de piaţă, 
tehnologiile civile în unele laturi ale lor sunt mai avansate. 
 

În practică se manifestă două forme de transfer: 1) transferul simplu 
al tehnologiei şi al experienţei rezultate din cercetarea -  dezvoltarea militară 
şi 2) transferul fizic al echipamentului şi al personalului, prin reconversia 
instituţiilor de cercetare-dezvoltare militare către utilităţi civile, sau prin 
vânzarea activelor şi redistribuirea personalului. Redistribuirea şi 
schimbarea personalului impune şi transferul tehnologiei existente. 
 În orice ţară,  în care există cercetare-dezvoltare militară, apare 
permanent problema transferului către industria civilă, chiar şi în perioadele 
în care activitatea militară cunoaşte o creştere vizibilă – aşa cum a fost la 
începutul anilor ’80. În această situaţie, forma predominantă de transfer a 
cercetării-dezvoltării militare este transferul de active şi de personal. 
 

 În ultimii ani ai secolului XX problemele industriei de apărare s-au  
concentrat pe modalităţile de adaptare în funcţie de situaţia scăderii cererii, 
respectiv a micşorării bugetelor militare. În acest context, conceptul de 
„industrie cu dublă utilizare” se foloseşte din ce în ce mai des. 

Concepţia asupra dublei utilizări – care s-a accentuat abia în ultimii 
ani – a fost puternic stimulată de sfârşitul Războiului Rece şi de perspectiva 
prelungită a scăderii cheltuielilor militare.  

Având în vedere că susţinerea cercetarii-dezvoltării militare şi a 
liniilor de producţie au devenit costisitoare pentru un număr de produse 
finite, cum ar fi avioanele de luptă şi tancurile, rezultă diversitatea rezolvării 
problemei, care subliniază în ce măsură industriile cu dublă utilizare pot 
contribui la susţinerea industriei de apărare.  

Alte acţiuni sunt strâns legate de reconversia industriei de apărare, 
fără a provoca tulburări economico-sociale profunde. 
 Conceptul de industrie cu dublă utilizare se referă în primul rând la 
categoria de „bunuri cu dublă utilizare”, care este des întâlnită în domeniul 
controlului exporturilor. Astfel se disting clar bunurile cu utilizare exclusiv 
militară de cele cu utilizare dublă civilă şi/sau militară. 
 Conceptul de industrie cu dublă utilizare lărgeşte definiţia expresiei 
de „industrii înrudite cu industria de apărare”. Aceasta din urmă, s-a 
concentrat efectiv pe sectorul de apărare, deşi include şi companii care 
produc bunuri civile. În schimb, conceptul de industrie cu dublă utilizare, 
cuprinde industrii civile care nu au legături specifice cu sectorul de apărare, 
cu excepţia acelor produse şi a acelor activităţi de cercetare care pot avea 
aplicaţii militare.  
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Cu alte cuvinte, conceptul de dublă utilizare, poate fi privit ca un 
revers al discuţiilor de la începutul anilor ’60, referitoare la blocarea 
aplicaţiilor civile ale cercetării şi producţiei militare. 
  

Industriile cu dublă utilizare pot fi: 
 

 - nestrategice – industrii civile ce produc bunuri comune ca: 
alimente, haine, mobilier ş.a. şi nu reprezintă un factor direct de întărire a 
forţelor armate.  

- strategice – industrii civile ce realizează produse şi tehnologii care 
pot fi folosite sau adaptate pentru sisteme de arme,  respectiv pentru 
întărirea forţelor armate. 

 

 În acest context, se face distincţie între industriile cu dublă utilizare 
strategică şi nestrategică. Bunurile cu dublă utilizare nestrategică nu au nici 
o legătură cu armamentul, şi nu reprezintă un factor de întărire a forţelor 
armate (de exemplu, tehnologiile de minilasere pentru player de compact-
disc portabil şi cele pentru ghidarea cu laser a „muniţiei inteligente”).  

A devenit foarte costisitor să se susţină cercetarea-dezvoltarea 
militară pură şi liniile de producţie pentru un număr din ce în ce mai redus  
de produse finite, cum ar fi avioanele de luptă şi tancurile şi, ca urmare, apar 
probleme legate de capacitatea industriei cu dublă utilizare de a contribui la 
susţinerea industriei de apărare. 

Structura industriei de apărare şi a industriilor legate de aceasta  
diferă de la o ţară la alta, iar transformarea industriei de apărare este 
complexă şi dificilă. 

Dependenţa industriilor de apărare de ministerele apărării este foarte 
pronunţată din punct de vedere material. 

În acest sens în Europa de Vest se remarcă o inflexibilitate 
managerială a firmelor puternic specializate în industria de apărare, care au 
o politică din ce în ce mai rigidă faţă de reducerea cheltuielilor pentru 
înarmare. 

Piaţa civilă a produselor de înaltă tehnologie este competitivă şi 
deschisă, pe când piaţa produselor militare este restrânsă, protejată şi uzual 
nu se preocupă de reducerea costurilor.  

În ultima perioadă se constată totuşi o viteză mai mare de schimbare 
a tehnologiilor civile (prin competiţia comercială accentuată) faţă de cele 
militare (proiectele sunt  birocratice, multilaterale, în cooperare). Din acest 
motiv, evoluţia tehnologiilor cu dublă utilizare pare a avea sens unic de la 
producătorii civili către cei militari. 
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Până de curând sectorul cercetării-dezvoltării militare a avut efecte 
importante în sectorul civil. În prezent această relaţie şi-a schimbat sensul 
implicării. 

Tehnologiile militare presupun cheltuieli, în viitor, ce nu pot fi 
suportate în totalitate de către stat. De aceea ar fi necesar ca, în acest sens, 
cât mai multe componente achiziţionate de la companii civile să ajungă în 
produsele militare. 

Este vehiculată părerea că aplicaţiile cu caracter militar, pentru care 
nu există echivalent civil, ar trebui să fie, în continuare, fundamentate şi 
dezvoltate de sectorul militar, ca un fel de prelungire sau specializare a 
tehnologiilor şi produselor civile. 

Ţările în care producţia de apărare a fost componenta de bază a 
industriei, consideră această transformare extrem de dificilă. Sectoarele, 
regiuniile şi companiile care, în trecut, nu au dezvoltat suficient sectorul 
civil, au dificultăţi reale în procesul conversiei.  

Structura industriei de apărare şi industriilor legate de ea diferă 
considerabil de la o ţară la alta, nu numai între Est şi Vest, ci chiar în cadrul 
axei occidentale. 

Sistemele militare importante se sprijină pe o mulţime de furnizori 
naţionali şi internaţionali de subsisteme şi componente. Aceşti furnizori sunt 
extrem de diversificaţi. Frecvent, ei furnizează bunuri cu dublă utilizare, sau 
adaptează produsele civile la aplicaţii militare. Prin urmare, dependenţa lor 
de comenziile apărării este practic neglijabilă.  

De exemplu, un declin al producţiei pentru industria specială 
germană este uşor de suportat, fără probleme majore. Acest lucru este 
valabil pentru principalii producători a căror supravieţuire nu depinde de 
comenzile sau exporturile statale.  

Cu câteva excepţii, referitoare la unele regiuni şi sectoare 
specializate, industria germană, de exemplu, nu este afectată în mod 
deosebit de implicaţiile economice ale dezarmării, mai ales că cheltuielile de 
înzestrare reprezentau la sfârşitul anilor ’80 doar 0,4% din PNB. 

 
 20.1. Problematica adaptării industriei de apărare 
 

 În ţările membre ale NATO, cheltuielile de înzestrare militară 
reprezintă o pondere mult mai importantă din PNB, iar sectorul industriei de 
apărare are dimensiuni mari. În această situaţie, companiile sunt adesea 
controlate direct sau indirect de către guverne.  

Orientate în general, spre livrări interne, aceste companii au un stil 
de conducere şi o experienţă direcţionate de comenzile ministerelor apărării, 
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şi de accea sunt mai puţin flexibile şi adaptabile la necesităţile civile şi la 
evoluţiile pieţelor internaţionale. 
 Reţeaua guvern – apărare – mediu industrial, dependentă de 
ministerele apărării este pronunţată ca solidară din punct de vedere material, 
sub forma contractelor, iar din punct de vedere acţional, sub forma 
inflexibilităţii manageriale şi a dificultăţii de a acţiona într-un mediu civil, 
cu necesităţi diferite.  

O consecinţă posibilă a situaţiei în care firme şi/sau regiuni întregi 
sunt puternic specializate pe produse militare ar putea fi o reticenţă politică, 
din ce în ce mai mare, faţă de reducerea semnificativă a cheltuielilor 
militare.  

Un alt rezultat ar putea fi acela că industriile de apărare, care sunt 
conştiente de importanţa lor politico-militară, vor fi nepregătite pentru 
reducerea comenzilor militare. În final, unele industrii specializate în 
producţia militară se vor afla în situaţia de a nu putea pătrunde pe pieţele 
civile. 
 Este totuşi nepotrivit să se accepte că firme specializate anterior total  
în producţa militară de înaltă tehnologie vor putea să aprovizioneze, în mod 
simplu, piaţa civilă cu produse cu dublă utilizare, noi şi perfecţionate.  

Deşi nu ar trebui să existe probleme în producerea unor astfel de 
bunuri de calitate ridicată, la preţuri competitive, există dificultăţi 
complementare, de relativă rezistenţă: o reţea internaţională de informaţii şi 
distribuţie şi un marketing adecvat dominant al acestora. Fabricile care 
lucrează în domeniul apărării pot avea succes numai dacă au aceeaşi 
experienţă, ca şi cele civile, pe o piaţă care este din ce în ce mai sofisticată. 
 

20.2. Globalizarea pieţei civile 
 

 Piaţa civilă a produselor de înaltă tehnologie este competitivă şi 
deschisă, cu dimensiuni globale.  

Într-un raport al O.E.C.D., referitor la globalizarea activităţilor 
industriale, se arată că în anii ’80  a apărut un val de internaţionalizare şi 
sofisticare, ca urmare a influenţei tehnologiilor.  

Capacitatea de a crea, a adapta şi a implementa tehnologii a devenit 
cheia competitivităţii industriale; avantajul acesteia se bazează pe noile 
tipuri de investiţii, garantate şi de ordinea organizaţiilor industriale. Pentru a 
putea concura global, companiile au nevoie de o complexitate tehnologică 
din ce în ce mai mare, de maximum de flexibilitate, atât  de produse 
tradiţionale cât şi de cele noi şi de o reţea vastă de aprovizionare.  
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Corporaţiile acţionează, în prezent, la scară globală, prin intermediul 
unui sistem amplu de alianţe externe. Firmele au depăşit practicile lor 
tradiţionale de export şi oferă, în prezent, facilităţi externe pentru stabilirea 
de reţele internaţionale complexe, de cercetare, producţie şi informaţii.  
 Spaţiul civil nu este totdeauna un domeniu în care industria de 
apărare, orientată în principal spre piaţa internă, să poată funcţiona 
acceptabil. Vreme îndelungată managerii din industria de apărare au folosit, 
mai degrabă relaţii amicale cu principalii clienţi (Departamentele, 
Ministerul Apărării), deoarece principalele lor pieţe au fost protejate, iar 
producţia lor a fost realizată fără o preocupare prea mare pentru costuri.  

Sub valul secretului, tehnologiile industriei de apărare au rămas, în 
majoritate, naţionale. Adesea, problema proprietăţii a împiedicat transferul 
lor către sectorul civil şi, ca urmare, există aprecieri că ele  au fost depăşite 
în unele cazuri de tehnologiile pieţei civile. 
 

20.3. Transformări rapide de generaţii în tehnologiile civile 
 

 Un factor care ameninţă poziţia competitivă a industriilor de apărare, 
în ceea ce priveşte produsele cu dublă utilizare, este viteza ridicată de 
schimbare a generaţiilor tehnologiilor şi sistemelor civile, din cauza 
competiţiei comerciale accentuate.  

Prin comparaţie, dezvoltarea militară – mai ales cea care are loc în 
mediul dificil al proiectelor multilaterale sau în cooperare – pare a avansa 
lent. Din aceste motive, evoluţia tehnologiilor cu dublă utilizare pare a 
deveni mai mult o „stradă cu sens unic”, de la producătorii civili către cei 
militari. Ca urmare, obstacolele ce stau în faţa penetrării industriilor militare 
pe pieţele civile sunt o realitate. 
 Dezvoltarea industrială şi a tehnologiilor de vârf din anii ’80, în 
special cea din Japonia, a dovedit că cercetarea – dezvoltarea reală şi o bază 
de producţie complexă pot realiza o gamă largă de tehnologii cu dublă 
utilizare, uşor aplicabile în sectorul militar. Dacă aceste tehnologii ar fi fost 
dezvoltate numai pentru domeniul militar, probabil că ar fi fost mai 
costisitoare şi mai puţin avansate.  
 

20.4. Cercetarea civilă şi cea militară 
 

 Efectul globalizării tehnologiilor militare conduce la întârzâieri ale 
aplicării rezultatelor cercetărilor faţă de domeniul civil. Utilizarea frecventă 
a caracteristicilor militare sporeşte mult complexitatea tehnologică şi 
managerială a armelor moderne şi a sistemelor avansate. 
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 Într-o declaraţie făcută în faţa Subcomitetului Afacerilor Externe al 
Securităţii Internaţionale şi Controlului Armelor, din SUA în februarie 
1990, vicepreşedintele US Electronic Industry Association a expus 
următorul argument: „înzestrarea depinde de domeniul dublei utilizări 
pentru a dezvolta şi transfera noile tehnologii care au importanţă militară. 
Aceasta poate reprezenta o resursă critică, chiar dacă armata utilizează o 
parte redusă a rezultatelor cercetărilor oferite. Contribuţia civilă la 
dezvoltarea noilor tehnologii este importantă, deoarece hardware-ul 
militar, în domeniile care se dezvoltă rapid, este în unele cazuri cu 5 sau 
mai mulţi ani în urma liderului din sectorul civil “. 
 

 Dată fiind evoluţia probabilă a resurselor apărării, dezvoltarea pe 
scară largă a tehnologiilor militare implică cheltuieli care nu pot fi suportate 
în manieră deschisă în viitor. De aceea, tehnologia militară este tratată în 
unele cazuri ca un derivat al tehnologiei civile.  

Concluzia care rezultă este că, ar fi ideal ca mai multe componente 
achiziţionate de la companii să ajungă în produsele militare, aceasta 
reprezentând şi afacerea de bază a pieţei civile. 

Cu cât această cale va identifica mai mulţi adepţi – afectaţi de 
micşcarea fondurilor – cu atât conceptul industriei şi produselor cu dublă 
utilizare va accentua situarea industriei de apărare în centrul atenţiei. În 
acest context, se apreciază că bazarea pe tehnologiile civile înseamnă o 
implicare în globalizarea acestora şi a producţiei civile, prin imprimarea 
unei dependenţe mai ridicate faţă de aprovizionarea cu tehnologii şi 
subansamble. 

Ideea creşterii atenţiei pe industria cu dublă utilizare, urmată de o 
dezvoltare în sectorul militar, poate aduce economii substanţiale, deoarece 
va creşte eficienţa fondurilor alocate. În schimb, va creşte şi dependenţa 
aprovizionării faţă de piaţa civilă globalizată. 

 

Un cod de comportare al NATO, pentru o largă cooperare în 
domeniul comercial al apărării – pus în mod curent în discuţie – conduce la 
sporirea stocurilor de siguranţă cel puţin în cadrul Alianţei. Aceasta nu 
rezolvă totuşi problema creată de creşterea aportului înaltelor tehnologii, a 
cercetării – dezvoltării şi producţiei civile la realizarea producţiei speciale. 
Variantele urmărite în evitarea unor dependenţe globale implică, în paralel, 
o dezvoltare industrială şi ştiinţifică naţională mai costisitoare.  

În condiţiile reducerii cheltuielilor militare, conceptul de industrie cu 
dublă utilizare dobândeşte, în mod inevitabil, mai multă importanţă, în 
cadrul măsurilor de menţinere a unui înalt nivel al bazei industriale a 
apărării. În procesul conversiei producţiei militare către utilizări civile, 
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industriile tradiţionale de război pot  întâmpina însă greutăţi în cucerirea 
unor părţi din pieţele civile globalizate şi extrem de competitive. 

 
20.5. Decizia politică – factor de influenţă asupra transferului de 

tehnologie 
 

Amploarea transferului şi cele mai adecvate modalităţi de realizare 
sunt determinate, în fiecare ţară, de deciziile politice, referitoare la apărare. 
O ţară poate realiza, în prezent, aceste transferuri în funcţie de soluţiile pe 
care le-au oferit în trecut  problemele legate de politica de apărare.  

Ilustrarea dimensiunilor transferului, în perspectiva cea mai largă 
posibilă, se poate face prin identificarea problemelor principale cum sunt: 

- cât de mult a cheltuit guvernul pentru apărare, exprimat, de 
exemplu, în procente din PNB; 

- cât echipament militar se produce în ţara respectivă; 
- care este amploarea cercetării-dezvoltării militare naţionale; 
- care este raportul dintre cercetarea-dezvoltarea militară 

desfăşurată în: 
*  în instituţiile de stat („in house”) 
*  prin contracte cu industria privatizată („recours au marche”) 

- cercetarea - dezvoltarea militară a fost dedicată exclusiv 
problemelor apărării, ori a avut şi scopuri civile (dubla utilizare); 

- rezultatele cercetării-dezvoltării militare pot fi transferate între 
întreprinderile privatizate sau de la cele de stat către cele 
privatizate. Cum intenţionează guvernele – căt de activ şi prin ce 
mijloace – să promoveze al doilea tip de transfer; 

- guvernele ar trebui să vizeze numai transferul de informaţii şi 
experienţă, sau şi pe cel de active şi personal. 

 
20.6. Rezultatele deciziilor luate în cadrul Alianţei NATO 
 

 Cheltuielile guvernamentale pentru apărare variază între 4% şi 5% 
din PNB, în cazul SUA – implicând producerea întregului necesar de 
echipament – şi 0% în cazul Islandei. De aceea, Islanda nu are ca obiect  
transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării militare. 
 SUA produce în  totalitate echipamentul militar necesar, în propriul 
teritoriu. Alte 4 state mari din cadrul alianţei, produc marea majoritate a 
echipamentului militar necesar, dar importă unele produse componente. Alţi 
membrii ai alianţei, produc unele echipamente auxiliare şi importă marea 
majoritate a echipamentelor de bază.  
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Importul de echipament militar permite guvernelor să-şi reducă 
cheltuielile legate de cercetarea-dezvoltarea militară. În acest mod, se 
achiziţionează din afară rezultatele cercetării-dezvoltării. De asemenea,  
rămîn mai puţin numeroase capacităţile de cercetare-dezvoltare care să fie 
transferate către industria civilă. Colaborarea cu un aliat pentru a produce 
echipament militar, reprezintă tot o formă de import. În anul 1993, de 
exemplu, Marea Britanie a încheiat 43 de contracte de cooperare cu diverşi 
parteneri din alianţă. 
 O ţară care importă echipamentul de apărare nu mai are nevoie de 
cercetare-dezvoltare militară, decât pentru a rămâne „un client inteligent”. O 
ţară ca Norvegia poate avea nevoie, din cauza condiţiilor geografice, de 
unele echipamente militare speciale şi poate să importe sau să producă 
bunurile necesare menţinerii capacităţilor de cercetare-dezvoltare. Este de 
reţinut aici faptul că producţia de echipament militar sub licenţa străină, 
reduce substanţial nevoia de cercetare-dezvoltare militară autohtonă. 
 Cea mai mare influenţă asupra transferului rezultatelor cercetării-
dezvoltării militare o are modul în care este distribuită această capacitate 
între instituţiile de stat şi piaţă. În mod obişnuit este necesar să se facă 
distincţia dintre cercetare şi dezvoltare. Într-un document prezentat de 
Ministerul Apărării din Marea Britanie la Atelierul de Lucru pe Problemele 
Economice ale Apărării al NATO din februarie 1989, s-a dat următoarea 
definiţie: 

„„„„Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea poate fi definită ca evoluţia proiectului de echipament, de la 
punctul în care se identifică o necesitate bine definită, până la punctul în care poate 
începe producţia. CeCeCeCercetarearcetarearcetarearcetarea este procesul de perfecţionare a tehnologiei aferente”. 

 

 În unele ţări, membre ale alianţei NATO, dezvoltarea majorităţii 
echipamentelor militare de bază a fost realizată în întreprinderi particulare.  
În alte ţări ale aceleaşi  Alianţe, unele procese de dezvoltare au fost realizate 
în întreprinderi de stat, dar şi acestea au avut deseori legături puternice cu 
cele particulare.  

Pe de altă parte, cercetarea a fost mai mult concentrată în 
stabilimentele guvernamentale sau institute independente – care depind însă 
de instituţiile de stat. Un aspect important este acela că apar dificultăţi mai 
mari în transferul tehnologiilor dinspre guvern sau dinspre activităţile 
necomerciale către industria civilă, decât cele care apar în cazul in care 
transferul se realizează  către întreprinderile ce sunt deja integrate în 
sectorul de piaţă.  

Când însă, cercetarea sau dezvoltarea militară este realizată în 
sectorul particular sau de piaţă, beneficiarului i se poate interzice prin 
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contractul încheiat cu guvernul, să utilizeze rezultatele în scopuri civile, 
pentru că ar afecta securitatea naţională. 
 Repartiţia cercetării între instituţiile controlate de guvern şi 
industrie variază, în cadrul Alianţei, de la o ţară la alta. În SUA, atât 
cercetarea cât şi dezvoltarea, sunt contractate cu industria şi cu un mare 
număr de laboratoare şi stabilimente independente, care realizează activităţi 
de cercetare-dezvoltare şi pentru sectorul particular. De aceea, transferul 
cercetării-dezvoltării tehnologice sau a activelor şi personalului – de la 
apărare către industria civilă – nu implică probleme de nesoluţionat.  

În Franţa o parte a cercetării este realizată în instituţiile de stat iar o 
altă parte e contractată cu instituţii particulare.  

În Germania, cea mai mare parte a cercetării-dezvoltării este 
contractată în cadrul industriei privatizate. Deoarece în Germania nu există 
firme particulare care să producă numai pentru apărare, ci pentru ambele 
pieţe – civilă şi militară – cercetarea-dezvoltarea militară poate fi uşor 
transferată către utilizări civile, în cadrul firmelor respective.  

Marea Britanie, una din ţările importante ale Alianţei, a avut, 
probabil, cele mai mari probleme cu transferul cercetării-dezvoltării 
militare. Cea mai mare parte a cercetării s-a desfăşurat mulţi ani în 7 
instituţii militare de bază. Ele au fost imune la presiunile comerciale şi, 
oarecum, independente de piaţă. Reorganizarea lor recentă sub tutela 
Agenţiei de Cercetare Militară  a avut ca principal scop, printre altele, să le 
aducă într-un contact mai strâns cu sectorul particular. 
 În ţările membre ale Alianţei, cercetarea-dezvoltarea militară a fost 
destinată, aproape în întregime, rezolvării problemelor apărării. S-a produs, 
desigur, o reorientare către scopuri civile, dar aceasta s-a materializat în 
produse secundare. Problema de bază actuală este identificarea şi transferul 
acestor produse secundare.  

O parte importantă a cercetării-dezvoltării din industria civilă s-a 
dovedit a fi capabilă să aibă utilităţi civile şi militare. Prin definiţie,  
cercetarea-dezvoltarea cu dublă utilizare, nu pune probleme deosebite 
acţiunilor de transfer. 
 Majoritatea ţărilor Alianţei nu au experienţă covârşitoare în 
problema transferului fizic de active şi personal, dinspre cercetarea-
dezvoltarea militară către scopuri civile.  

Tradiţia capacităţii întreprinderilor particulare sau a pieţelor de a 
rezolva problemele de reorganizare rămâne semnificativ demonstrată. O 
mare parte din personalul supus transferului are o înaltă calificare ştiinţifică 
şi inginerească şi, în general, în ţările alianţei există o puternică cerere 
pentru aceste cadre, mai ales pe piaţa forţei de muncă din industria civilă. 
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Transferul de personal şi de active este mai uşor de realizat când 
economiile de piaţă se află la vârful ciclului economic. Este cazul SUA, care 
se află în cel de-al cincilea sau al şaselea an de avânt economic, iar 
personalul din cercetare-dezvoltare care părăseşte structurile militare poate 
găsi mult mai uşor un loc de muncă decât în anii 1991 sau 1992, când 
economia americană tocmai ieşea din recesiune. În Europa continentală, 
restabilirea economică abia a început, şomajul nu a scăzut, iar acest lucru 
îngreunează redistribuirea personalului. 
 Transferul de tehnologie în cadrul alianţei este doar un aspect al 
transferurilor tehnologice, în general, în condiţiile în care majoritatea 
acestora se produc în sectorul civil.  

Atunci când firmele sau fabricile desfăşoară atât activităţi civile cât 
şi militare – aşa cum s-a  menţionat că se întâmplă în Germania, transferul 
este facil. În acest caz nu este necesară intervenţia guvernului.  

Transferul poate fi însă ingreunat în unele ţări, din cauză că anumite 
firme sau fabrici şi-au concentrat aproape întreaga producţie pe echipamente 
militare şi s-au izolat, în acest fel, de presiunile normale exercitate de piaţă. 
De aceea s-a dezvoltat, mai degrabă o cultură productiv industrială specială  
„izolată” decât una de „acţiune”.  

Totuşi, măsurile de transfer a informaţiilor şi a experienţei în ţările 
membre ale NATO au fost dezvoltate, în special pentru sectorul industrial, 
cum ar fi cazul patentelor, al publicării de articole, al locurilor de muncă 
disponibile etc. 
 Probabil că singura ţară în care guvernul a considerat că este necesar 
să intervină este Marea Britanie. La sfârşitul anului 1980, guvernul britanic 
a iniţiat crearea unei instituţii speciale, controlată parţial de organisme 
financiare, care are ca scop identificarea informaţiilor şi datelor de interes 
comercial din cadrul celor 7 institute de cercetare şi transmiterea acestora 
către sectorul particular. Această instituţie – Intreprinderea de Cercetare 
Militară  – a avut însă un succes limitat. 
 Elementele de mai sus sugerează existenţa unor aspecte care 
împiedică sau îngreunează transferul  cercetării-dezvoltării militare către 
sectorul civil.  
 

Aceşti factori, în principal, sunt următorii: 
 - obstacolele ce apar ca urmare a faptului că multe rezultate ale 
cercetării-dezvoltării militare trebuie să rămână secrete; 
 - unele aspecte ale cercetării-dezvoltării sunt specifice sectorului 
militar, şi nu pot avea aplicaţii civile; 
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 - guvernele sau furnizorii pot cere un preţ foarte ridicat pentru 
dreptul de proprietate intelectuală; 
 -  promovarea cercetării civile cu eventuale utilizări militare („spin – 
on” sau „spin-in”) poate fi mai eficientă decât cercetarea militară cu utilizări 
civile; 
 -  transferul de active şi personal poate fi mai eficient decât simplul 
transfer de tehnologie, însă poate slăbi baza materială a industriei de 
apărare; 
 - transferul se aplică mai convenabil pentru cercetarea  fundamentală 
decât pentru cea aplicativă, însă aceasta înseamnă ca sectorul de apărare să 
cheltuiască mai mult pentru cercetarea fundamentală. 
 Caracteristica de bază a ultimelor 2-3 decenii ale secolului XX, 
privind realizarea tehnicii pentru apărare în majoritatea ţărilor, derivă din 
preocupările majore ale conducerilor pe linia dezvoltării industriei militare 
ca parte componentă a politicii şi relaţiilor internaţionale. Ca urmare, 
principalele activităţi din această sferă de preocupări cum sunt: cercetarea 
ştiinţifică, experimentările,  producţia şi comerţul cu tehnică militară sunt tot 
mai mult coordonate şi controlate de către stat. 
  

 
21. INDUSTRIA DE APĂRARE  

ÎNTRE INTEGRAREA ÎN NATO ŞI INTEGRAREA ÎN UE  
A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 

 
Conflictele nu pot fi explicate numai în termeni liniari sau ca o 

înlănţuire de secvenţe ci, mai curând, ca o compunere de complexităţi. 
Reducerea complexităţii şi gestionarea acesteia, de asemenea, nu înseamnă 
numai localizarea pe anumiţi parametrii variabili. 

Strategiile militare clasice relevă că de regulă complexitatea 
mediului internaţional este în creştere continuă. În prezent se asistă la o 
deplasare a accentului real acţional în interiorul parametrilor principali de 
variabilitate a situaţiilor, respectiv în 1) sfera logisticii militare, 2) sfera 
logisticii economice şi în 3) mulţimea factorilor de natură politică. 

În conţinutul acestor parametri, prin diferenţiere, se regăsesc 
problematici noi care vizează dezvoltarea tehnologică, mediul înconjurător, 
subiecte de esenţă socială, factori transnaţionali şi locali. 

Europa Centrală şi de Est, incluzând şi ţările baltice, reprezintă o arie 
semnificativă de activitate industrială de apărare. În plan militar este vizată 
achiziţionarea de echipamente şi arme modernizate. În anul 2003 această 
piaţă a însemnat circa 15 miliarde USD. 
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Ţările din fostul Tratat de la Varşovia au stocuri de echipament 
utilizabil încă din perioada războiului rece. Din unele date rezultă că ele nu 
intenţionează să achiziţioneze vehicule blindate sau alte echipamente din 
această categorie de arme. În schimb pentru unele sectoare, cum sunt aviaţia 
de luptă şi sistemele de comandă şi control, se manifestă un real interes. 

Ţările baltice, de exemplu, pornesc acest proces de la zero. Firma 
franceză THOMSON-CSF are deja aranjamente pentru livrarea către 
Estonia a unui sistem de supraveghere a graniţei. 

Slovenia a prevăzut cheltuirea în primii ani ai secolului XXI a unui 
volum valutar echivalent cu bugetul de dotare pe zece ani, acest aspect 
subliniind accelerarea procesului de creare a unor conotaţii logistice noi de 
apărare în statele nou apărute pe harta Europei, urmare a transformărilor 
politice de la sfârşitul de veac XX. 

În zonă se manifestă o reală concurenţă pentru contracte de vânzare 
de arme şi echipamente militare. Între furnizorii americani şi cei europeni se 
identifică frecvent intersecţii de interes. SUA manifestă deja o atitudine mai 
flexibilă faţă de leasing-ul şi vânzarea de armament către ţările Europei 
Centrale şi de Est. Administraţia americană a elaborat chiar un program de 
finanţare a exportului de arme către acestă zonă. 

Marea Britanie, Franţa Germania şi Israelul manifestă interes distinct 
pentru pieţele de desfacere din fostele ţări comuniste. 

În planul industriei de apărare a fiecărei ţări, achiziţia de 
echipamente militare pare a fi de rău augur, inducând prin concurenţă 
prăbuşirea unor segmente din producţia specială autohtonă. 

Este recunoscut faptul că industriile de apărare din ţările central- şi 
est-europene sunt caracterizate, în ansamblu de tipul de performanţă tehnică 
şi economică similară celei din industria civilă din zonă. 

Lipsa managementului modern şi a aptitudinilor de marketing 
influenţează disponibilitatea de competitivitate în raport cu produsele 
speciale străine.  

De exemplu industria aerospaţială cehă (prosperă în timpul 
războiului rece) înregistrează dificultăţi de adaptare. Un alt exemplu de 
aranjament industrial-comercial, cu tendinţă de adaptare şi protejare a 
sectorului special propriu, este cel al Poloniei, care intenţionează să 
achiziţioneze 60 de avioane de luptă, însă insistă ca acestea şi altele să poată 
fi construite pe teritoriul său. Oficialii polonezi propun şi aranjamente 
compensatorii din partea clienţilor potenţiali din Europa (Israel), respectiv 
din SUA, care să se angajeze la modernizarea echipamentului de luptă PZL– 
SWIDNIK HUZAR, pe care Polonia l-ar putea livra în continuare 
Republicii Cehe. 
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În sfera tratativelor comerciale condiţiile de compensare sunt 
ajustate. Astfel, companiile din SUA impun deja condiţii de compensare 
preventive pentru contractele în baza cărora se transferă capacităţi de 
producţie. În acest mod se realizează compensări înainte chiar de efectuarea 
primei vânzări. 

Un exemplu de tentativă din categoria procedurilor de mai sus îl 
constituie aranjamentul ce s-ar fi putut realiza între IAR Ghimbav din 
România şi Bell Helicopters din SUA, având ca obiectiv realizarea de 
aparate tip COBRA sub licenţă americană. 

Din primele runde de tratative rezultă că planul prevedea ca IAR să 
demareze construcţia de elicoptere COBRA destinate exportului, iar cu 
veniturile astfel rezultate să se creeze posibilităţi de achiziţionare a o sută de 
aparate pentru uz propriu. Aceste tactici noi şi dure urmează a fi examinate 
multidirecţional, iar decizia este complexă, ceea ce nu împietează însă 
asupra tendinţelor continue de extindere a aranjamentelor bilaterale şi 
multilaterale de înzestrare. 

 

În plan politic, producătorii de armament din Europa Centrală şi 
ţările baltice au în vedere posibila aderare a ţărilor lor la structurile euro-
atlantice şi, astfel, efortul de dotare cu arme competitive din străinătate 
devenind mai accentuat. 

Guvernele ţărilor respective consideră că, sporind nivelul tehnic al 
dotărilor speciale, devin mai atractive şi compatibile pentru aderare la 
NATO. Din analizele curente rezultă că interesul NATO în privinţa 
structurii echipamentelor de luptă nu se localizează asupra armelor grele sau 
a celor de confruntare terestră, ci faţă de puterea aeriană combinată, forţe 
de reacţie mobile, sisteme eficiente de comandă şi control, alimentare 
automatizată cu combustibil, compatibilitate logistică. 

Acţiuni strategice ale NATO prevăd un accent nou pe forţele 
multinaţionale în misiuni de reacţie şi intervenţie rapidă. Achiziţiile de 
parteneriat sunt considerate de către ţările estice din Europa drept un mijloc 
de menţinere a ritmului de dezvoltare a armamentului şi, prin aceasta, de 
consolidare a candidaturilor pentru aderare la NATO.  

Într-un astfel de context este posibilă diminuarea preocupării ţărilor 
din Est pentru modernizarea propriilor lor industrii de apărare. Ţările 
aspirante menţin un ritm suficient de achiziţie de echipamente pentru 
asigurarea unei atracţii programate, de interes pentru aderare la NATO. Ele 
sunt dispuse să stabilească parteneriate industriale cu ţările membre NATO 
şi acest tip de acţiune este cazul fericit de intervenţie limită în propria 
industrie de apărare, pentru o modernizare complementară. 
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Producătorii din Vestul Europei şi din SUA, care au avantaj 
competitiv în proiectele de modernizare, sunt cei care se instalează în 
industriile de apărare din ţările fostului bloc comunist. 

Într-o anume perspectivă, acţiunile de mai sus se îndepărtează de 
obiectivul obţinerii (asigurării) unei securităţi reale a ţărilor respective. Este 
discutabil dacă criteriul dotării cu echipamente militare compatibile se 
situează pe primul loc într-un clasament al motivaţiilor şi considerentelor ce 
asigură succesul aderării la NATO. 

 

Pe de altă parte, parteneriatele industriale în domeniul producţiei 
speciale pot fi luate în considerare mai degrabă ca proceduri de accelerare a 
integrării în UE.  

Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică specială a producţiei militare, 
pe măsură ce dobândesc tot mai vizibil caracter dual cu componentă civilă 
proiectată distinct, induc teza că ar fi mai raţional pentru ţările candidate să 
urmărească încheierea aranjamentelor de colaborare industrială, care, 
implicit sau prin reflexie, conduc la integrare şi acces în structurile euro-
atlantice. 

Sunt identificate şi unele încrucişări de interese, cărora ţările din Est, 
inclusiv România, urmează a le face faţă. De exemplu creşterea ponderii 
echipamentului achiziţionat din SUA şi crearea de parteneriate industriale 
cu companiile americane fragmentează fluxurile disponibilităţii de integrare 
europeană, deci depărtarea de perspectivele propriei regiuni. Însă 
colaborarea cu SUA în domeniu ar putea aduce mai aproape mulţimea de 
motive şi disponibilităţi pentru aderare la NATO. 

În privinţa cheltuielilor militare aferente perioadei preaderării în 
NATO a unor ţări central- şi est-europene se deduce, potrivit statisticilor de 
la Stockholm29 şi din THE ECONOMIST, NATO şi CIA, că România a 
cheltuit 2,3% din PIB (1996) Ungaria 1,8% (1998), Polonia 2,4% (1998), 
Cehia 2% (1998), Bulgaria 2,4% (1999), Slovacia 1,6% (1999). În valori 
absolute România a cheltuit în 1996 cca 700 milioane USD, Ungaria 500 
milioane USD, Cehia 875 milioane USD, Polonia 2,7 miliarde USD, 
Slovenia 200 milioane USD şi Bulgaria 300 milioane USD. 

Aşadar, în sistemul militar se înregistrează diferenţe între nivelul 
atins de o concepţie şi realitatea materială, care poate sau nu absorbi noile 
subsisteme apărute în baza deciziilor ce intenţionează înregistrarea 
progresului firesc, natural, competitiv în domeniu. 

 

                                                           
29  Internaţional Peace Reseach Institute 
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22. ELEMENTE DE BAZĂ ŞI SCURT ISTORIC  
ALE INDUSTRIEI DE APĂRARE DIN ROMÂNIA 

 
 Sectorul industriei de apărare este definit în România, potrivit 
legii, ca „totalitatea resurselor umane şi patrimoniul tuturor agenţilor 
economici, utilizate în exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, 
asimilarea, fabricarea, comercializarea armamentului, muniţiei, tehnicii de 
luptă, pieselor de schimb aferente acestora şi alte materiale cu destinaţie 
specific militară, necesară forţelor sistemului naţional de apărare, în timp 
de pace şi război”, denumit, în continuare, Sector.  
 Sectorul cuprinde capacităţi de producţie militară, definită ca acea 
capacitate de producţie, folosită la pace şi război, pentru cercetarea, 
proiectarea, asimilarea, încercarea, fabricarea şi repararea armamentului, 
muniţiei, tehnicii de luptă, componentelor şi echipamentelor cu destinaţie 
militară şi pentru fabricarea pulberii necesară muniţiilor, a combustibililor 
pentru rachete, inclusiv terenurile şi investiţiile complementare acestora. 
 Produsul militar este produsul destinat pentru ducerea acţiunilor 
de luptă armată, apărarea ordinii publice şi siguranţei naţionale. 
 Conversia capacităţilor de producţie militară este definită ca 
totalitatea acţiunilor de natură tehnologică, financiară, investiţională şi 
managerială, la care este supusă o capacitate de producţie militară, în 
vederea asigurării capabilităţii acesteia de a produce exclusiv produse 
civile. 
 

22.1. Scurt istoric al industriei de apărare din România 
 

 Industria militară din România îşi are rădăcinile în preajma primului 
război mondial, când s-a creat Pulberăria Armatei şi Arsenalul Armatei, în 
scopul asigurării unei minime cantităţi de muniţie şi repararea armamentului 
provenit din import.  

În timpul celui de-al doilea război mondial, în condiţiile gravei 
ameninţări la adresa României din partea statelor totalitare sau revanşarde, 
conducerea statului român a hotărât ca, prin sprijin german şi francez, să se 
construiască uzine militare în România, cu capital străin şi autohton de stat, 
în aproape toate ramurile: armament de infanterie, artilerie, muniţie, blindate 
şi aviaţie.  
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Cele mai reuşite performanţe au fost obţinute în domeniul 
armamentului de infanterie, artilerie şi aviaţie de vânătoare, fabricate după 
licenţe sau brevete proprii. La nivel mondial de vârf s-au situat: avionul de 
vânătoare IAR.80, tunul antitanc de 75 mm şi sistemul de conducere a 
focului „Bungescu”, realizate după brevete proprii. 
 După război, industria militară din România a fost reorientată către 
standarde sovietice şi aservită intereselor noului bloc estic centralizat. 
Industria aviatică, de aparatură şi de tehnică blindată a fost desfiinţată. 
 După 1968, statul român a intensificat eforturile materiale şi 
financiare pentru crearea, în România, a unui puternic sector care, potrivit 
politicii autonomiei totale în domeniu, a condus la crearea cvasitotalităţii 
ramurilor industriei militare, prin efort material şi de cercetare propriu. 
 La nivelul anilor 1980 se realizau în ţară 75% din nevoile de 
înzestrare ale forţelor armate şi se exporta anual tehnică militară de sute de 
milioane de dolari. 
 Schimbările fundamentale petrecute în Europa, începute cu căderea 
regimurilor centralizate şi încetarea războiului rece (1989), au plasat 
domeniul producţiei speciale într-o situaţie dificilă, deoarece: 
 - era supradimensionat faţă de nevoile proprii; 
 - s-au pierdut pieţele externe; 
 - a fost lipsit de unele tehnologii de vârf, îndeosebi în micro-
electronică, datorită politicii de totală autonomie; 
 - a scăzut brusc posibilitatea statului de a oferi sprijin financiar 
corespunzător. 
 Schimbările geopolitice din lume şi îndeosebi din Europa, trecerea la 
economia de piaţă, dificultăţile economice generale de tranziţie, ca şi 
disfuncţiile specifice menţionate mai sus, au impus necesitatea trecerii la 
reformă în sector, pe baza unei strategii coerente, încadrată între nevoi şi 
posibilităţi, răspunzând noului context geopolitic. 
 În mediul oficial din România, în prezent, se consideră că sectorul 
trebuie să îndeplinească un obiectiv strategic fundamental: realizarea de 
armament şi tehnică de luptă la nivel calitativ şi interoperabil NATO, 
pentru înzestrarea forţelor Sistemului Naţional de Apărare, în condiţiile unor 
alocări bugetare modeste.  

Sectorul trebuie să producă categoriile de tehnică militară la care 
este posibilă competitivitatea, dar în condiţiile păstrării independenţei de 
decizie a statului în organizarea şi funcţionarea acestuia, indiferent de forma 
de proprietate şi apartenenţa proprietarului.  
 În România există o lege specială de protecţie a patrimoniului şi 
personalului din sectorul producţiei speciale. 
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 Industria de apărare a României a fost creată din necesităţi 
strategice militare defensive, în principal pentru asigurarea independenţei 
înzestrării armatei naţionale faţă de furnizorii străini, folosirea raţională a 
fondurilor în valută sub decizii politice interne adecvate monumentelor 
istorice date.   

Primele începuturi ale industriei de apărare naţionale se situează în 
perioada anilor 1900, legate în mare măsură de arsenalele armatei. După 
1920 sunt înfinţate noi unităţi în cooperare cu firme germane şi cehoslovace 
şi sunt asimilate în fabricaţie diferite tipuri de armament şi muniţii de 
infanterie şi artilerie. Anii 1935 – 1941 adaugă industriei de apărare unităţi 
bazate pe produse speciale, tehnologii şi utilaje germane, servind în 
principal efortului de război cu participare comună româno-germană. 
 Este binecunoscut că ambele conflagraţii mondiale au surprins 
armata ţării în termeni comparabili cu o dotare precară, greul războiului şi 
sacrificiile grele fiind suportate de soldaţii români. 
 Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a găsit  ţara într-o relativă 
organizare acceptabilă a industriei de apărare, specializată, în principal, pe 
fabricarea de armament şi muniţii de infanterie şi artilerie şi de construcţie a 
unor avioane performante. 
 În anii 1960 a fost reorganizată şi reluată producţia în unele unităţi, 
dar cu tehnologii, utilaje şi produse pentru complexul de producţie tipic 
blocului răsăritean, grupat în perioada războiului rece în Pactul de la 
Varşovia. 
 A urmat o perioadă de eforturi intense de asimilare a noilor tehnici 
de luptă, inclusiv pe orizontală, realizarea şi omologarea unor noi materiale. 
Rezultatele s-au concretizat în realizări de prestigiu, inclusiv prin contribuţii 
proprii care au condus la creşterea performanţelor unor produse faţă de cele 
originale. 
 În România producţia de armament are tradiţie fiind amplificată sau 
redusă în funcţie de interesele statului. O decizie majoră de dezvoltare a 
industriei de apărare a fost luată în 1968 când România a fost izolată, fiindu-
i limitate posibilităţile de achiziţionare şi specializare în producţia unor 
categorii de tehnică militară. 
 România a fost confruntată în permanenţă cu greutăţi rezultate din 
diversitatea intereselor marilor puteri, ca urmare a poziţiei sale geografice 
favorabile, în centrul Europei, a bogăţiilor sale şi a potenţialului ei economic 
şi uman. 
 Într-un astfel de context s-a trecut la revigorarea întreprinderilor de 
producţie militară existente (Cugir, Plopeni, Sadu, Zărneşti, Mija, Carfil, 
Metrom etc.). Totodată s-a procedat la înfinţarea unor noi capacităţi de 
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producţie (Avioane-Craiova, Elicoptere-Braşov, Nave-Mangalia, Reşiţa, 
Filiaşi, Drăgăşani, Dragomireşti. Râmnicu Vâlcea, F.M.G.S, Moreni, Mârşa, 
Electromagnetica, Elprof etc.). 
 Asimilarea în ţară, prin concepţie proprie, a majorităţii tipurilor de 
armament şi tehnică de luptă a devenit o preocupare curentă, în această 
categorie fiind menţionate armamente şi muniţie de infanterie, tehnică de 
artilerie şi blindate, avioane subsonice de luptă, elicoptere, tehnică navală, 
mijloace de protecţie antichimică şi de geniu, tehnică de asigurare logistică 
şi de transmisiuni. 
 În anii 1996-1999, la realizarea producţiei interne de tehnică şi 
materiale cu destinaţie militară, au participat cca 57 de agenţi economici 
principali, organizaţi în trei regii autonome (Regia Autonomă de Tehnică 
Militară - RATMIL, ROMPIRO-RA, Regia Autonomă „Grupul Industrial al 
Armatei” - GIARA), un holding de 7 întreprinderi de aviaţie şi 25 societăţi 
comerciale. Din acestea, ponderea în realizarea producţiei de apărare o deţin 
44 unităţi care, de exemplu în anul 1993 au executat 96% din totalul 
producţiei speciale. În cadrul celor 57 de întreprinderi care compun Sectorul 
Industriei de Apărare îşi desfăşurau activitatea aproximativ 140.000 
salariaţi, din care, în capacităţile de producţie specială cca 80.000 persoane, 
reprezentând 1% din salariaţii angajaţi în întreaga industrie românească. 
 

 Situaţia actuală, precum şi tendinţele ce se conturează în sfera vieţii 
politico-militare în lume, impun o masivă preocupare a statelor mici şi 
mijlocii pentru propria apărare naţională ceea ce, în cazul sistemului 
defensiv românesc, presupune a avea în vedere următoarele: 
 

 a. existenţa industriei naţionale de apărare cu consecinţe directe 
asupra: 

- reducerii dependenţei ţării faţă de alte state, în domeniul 
producţiei de apărare; 

- diminuării efortului valutar al statului pentru importuri vizând 
înzestrarea armatei; 

 

b. valorificarea, la maximum, a unor realizări româneşti în domeniul 
industriei proprii de apărare, cu efecte asupra: 

- dezvoltării cercetării tehnologice şi ştiinţifice; 
- asigurării din producţia internă a necesarului de tehnică, 

armament, muniţii, echipamente şi furnituri militare, cel puţin 
pentru categoriile principale de arme; 

- prelucrării superioare a unor categori de materii prime deficitare; 
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- creării de disponibilităţi valutare rezultate din exportul de tehnică 
militară; 

- calificării superioare a unui număr de personal din industria de 
profil; 

- introducerii unor tehnologii de vârf cu aplicabilitate şi în alte 
domenii; 

- folosirii unei importante părţi a forţei de muncă în industria de 
profil; 

 

c. stadiul atins de România în sfera producţiei de apărare constituie 
un nivel care nu ar trebui abandonat; 

 

d. statul trebuie să concesioneze raţional, sau să coordoneze în 
interior, producţia destinată apărării; 

 

e. sporirea importului de armament şi tehnică de luptă din alte state 
conduce la: 

- dependenţa politico-militară a ţării de ţările furnizoare; 
- împovărarea valutar-financiară a bugetului; 
- disponibilizarea forţată a unui număr mare de muncitori şi 

specialişti din industria autohtonă de apărare. 
 

Anii ’70 au cunoscut o nouă dezvoltare de capacităţi de producţie,  
în unităţile de profil fiind asimilate în fabricaţie produse complexe, cum ar fi 
transportorul amfibiu blindat (TAB) şi maşina de luptă pentru infanterie 
(MLI). În paralel cu asimilarea acestor vehicule blindate sunt realizate noi 
muniţii performante antitanc, cumulative şi perforante, antiaeriene şi 
armament şi muniţii antitanc reactive. Odată cu creşterea producţiei şi a 
calităţii produselor apar comenzi la export cu produse speciale în ţările 
arabe şi în ţările lumii a treia, dar şi în unele ţări cu tradiţie. Exporturile 
ajung, după 1980, la peste o jumătate de miliard de dolari pe an. 
 Acestui fapt i se datorează, în anii ’80, decizia centralizată de 
începere a unor noi dezvoltări de capacităţi şi înfinţării de noi unităţi. 
Programul a fost finalizat în mare parte până în 1989, dar investiţiile 
importante au fost sistate ulterior din lipsă de fonduri. 
 Cu toate succesele la export ale produselor româneşti de tehnică 
militară şi a marii cantităţi de valută obţinută, conform principiului centralist 
al redistribuirii şi efortului, decretat la acea vreme, de achitare a datoriei 
externe, unităţile producătoare şi, în special, noile unităţi nu au beneficiat 
decât în măsură redusă de produse, noi tehnologii şi utilaje de performanţă 
care să parvină în special din import. În prezent, ca şi înainte de 1989, 
fabricaţia şi calitatea produselor speciale se bazează în mare parte pe 
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calificarea şi disciplina de excepţie a muncitorilor şi personalului tehnic din 
aceste unităţi. 
 Anul 1989 a găsit România cu o industrie de apărare puternică, 
organizată pe verticală şi orizontală cu o producţie importantă, dotată însă 
cu utilaje, instalaţii şi tehnologii, în special în sectoarele calde, 
neactualizate. Organizarea acestui sector industrial poartă o puternică 
amprentă a sistemului centralizat, fără grija aprovizionării tehnico-materiale 
care, în vechiul sistem, era favorizat datorită importanţei sale strategice şi 
fără grija desfacerii. 
 

22.2.  INDUSTRIA DE APĂRARE ÎN PERIOADA 1990 - 200430 
 

Începând din anul 1990 activitatea în industria naţională de apărare 
s-a desfăşurat în contextul orientării României către Alianţa Nord-Atlantică. 

Această opţiune politică a pus în faţa agenţilor economici din 
industria naţională de apărare necesitatea dezvoltării unor produse de 
tehnică militară noi, compatibile cu produsele de tehnică militară similare 
aflate în dotarea armatelor din cadrul N.A.T.O. şi competitive pe plan 
mondial. 

Pe acest fond, o problemă foarte importantă a fost aceea privind 
necesitatea eficientizării activităţii economico-financiare a tuturor 
operatorilor din industria de profil. 

De asemenea, agenţii economici din industria naţională de apărare 
au fost nevoiţi să adopte numeroase măsuri organizatorice, având drept scop 
implementarea în activitatea proprie a mecanismelor specifice economiei de 
piaţă şi adaptarea lor la exigenţele acesteia. 

În anul 2004, industria naţională de apărare se caracteriza prin 
următoarele aspecte principale: 

 

• Volum insuficient de comenzi din partea forţelor sistemului 
naţional de apărare. 

În perioada anilor 1990-2004, comenzile din partea forţelor 
sistemului naţional de apărare s-au redus continuu. Ca urmare, reacţia 
factorilor de decizie din industria de apărare faţă de această situaţie, 
respectiv restructurarea agenţilor economici, s-a materializat preponderent 
în mai multe disponibilizări de personal astfel încât la sfârşitul anului 2004 
în industria de profil se mai aflau 16.544 de salariaţi, reprezentând cca 17% 
din totalul existent la sfârşitul anului 1990 (anexa nr.1). 

                                                           
30 x x x  Strategia industriei de apărare, Bucureşti, iulie 2005. 
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În acelaşi interval de timp, gradul de încărcare al personalului din 
industria de apărare a avut un trend descendent până în anul 1995, când a 
fost de cca 14% şi, apoi, a crescut până la cca. 46%, în anul 2004 (anexa   
nr.2). 

În acest an (2006), numărul angajaţilor de la societăţile fără 
activitate din industria de apărare va fi redus cu 2.490 de persoane, la cel 
mult 3.097 de posturi, nivel ce reprezintă aproximativ o treime din forţa de 
muncă înregistrată în anul 2004. 

Pe listă apar aceleaşi societăţi ca şi în anii precedenţi, respectiv 
Romarm Bucureşti, cu un număr mediu de personal de 2.700 de angajaţi (cu 
2.296 posturi mai puţine faţă de 2005), Avioane Craiova – 300 angajaţi (cu 
150 mai puţini faţă de anul precedent), Uzina Mecanică Orăştie – 60 
salariaţi (cu 40 mai puţini) şi Uzina Mecanică Filiaşi, care îi va păstra pe toţi 
cei 37 angajaţi. 

Pe de altă parte, mult timp capacităţile de producţie pentru apărare 
au fost menţinute, practic, la dimensiunile corespunzătoare momentului 
punerii lor în funcţiune. Din această cauză gradul de încărcare a acestora a 
scăzut de la cca 43%, în anul 1990 până la cca 4%, în anul 2000, după care a 
avut un trend ascendent (anexa nr.2) pentru capacităţile rămase în urma unor 
redimensionări succesive.  

Din cauza reducerii drastice şi continue a comenzilor militare către 
agenţii economici autohtoni în perioada anilor 1990-2004 ponderea valorii 
totale a achiziţiilor din producţia internă în valoarea totală a producţiei 
pentru apărare realizate în cadrul industriei de apărare a avut o evoluţie 
sinuoasă cu un trend descendent, în intervalul  1990-1999 şi un trend 
ascendent  în intervalul 1999 – 2004 (anexa nr.3). 

În absenţa unei strategii în domeniu, comenzile primite de 
întreprinderile din industria de apărare au continuat şi în 2005 să fie 
insuficiente. 

 

Conform OUG nr.95/2002 privind industria de apărare, în unităţile a 
căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte, 
o parte din salariaţi sunt păstraţi cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată pentru a asigura întreţinerea, conservarea şi paza 
întreprinderilor, cu salarii suportate de la bugetul de stat. 

Prin consecinţă la situaţia de mai sus şi ca urmare a preocupărilor 
agenţilor economici privind menţinerea pe unele pieţe internaţionale, în 
perioada de referinţă ponderea valorii totale a exporturilor de produse de 
tehnică militară în valoarea totală a producţiei pentru apărare realizate în 
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cadrul industriei de apărare a avut un trend invers, respectiv ascendent în 
intervalul  1990-1999 şi descendent în intervalul 1999-2004 (anexa nr.3). 

 Indiferent de trendul înregistrat, nivelul comenzilor interne şi 
externe se situează mult sub pragul de rentabilitate al societăţilor 
comerciale. 

 

• Produse de tehnică militară uzate moral, necompetitive pe plan 
mondial şi necompatibile cu produsele de tehnică militară similare utilizate 
în cadrul N.A.T.O.  

În anul 2004 marea majoritate a tipurilor de produse de tehnică 
militară aflate în nomenclatoarele de produse ale agenţilor economici din 
industria de apărare erau concepute şi dezvoltate în conformitate cu 
standardele Tratatului de la Varşovia, în timp ce celelalte erau compatibile 
cu standardele N.A.T.O. însă, din cauza lipsei de comenzi, nu se fabricau.  

 

Dintre categoriile de produse de tehnică militară compatibile cu cele 
similare utilizate în cadrul N.A.T.O. se menţionează următoarele: 

- armament individual şi muniţie de calibru 5,56 mm, 7,62 mm,        
9 mm şi 12,7 mm; 
 - armament automat şi muniţie de calibru 25 mm şi 35 mm; 
 - aruncătoare de bombe şi muniţia aferentă de calibru 60 – 120 mm;  

- blindate (transportor cu propulsie pe roţi, maşină de lupă a 
infanteriei şi tanc). 

 

• Dezintegrarea structurilor de cercetare-dezvoltare. 
 În perioada anilor 1990-2004, pe măsură ce forţele sistemului 
naţional de apărare s-au restructurat, în scopul compatibilizării lor cu forţele 
similare din cadrul N.A.T.O., necesitatea înzestrării cu noi produse de 
tehnică militară a devenit tot mai stringentă. 

Insuficienţa resurselor financiare, precum şi durata mare a ciclurilor 
de asimilare în fabricaţie pe bază de concepţie proprie, caracteristică 
produselor de tehnică militară, au determinat forţele sistemului naţional de 
apărare să recurgă, cu prioritate, la asigurarea necesarului de înzestrare din 
import. 

Consecinţa principală a acestei situaţii a fost aceea că, resursele 
financiare alocate cercetării – proiectării proprii au scăzut continuu, tendinţă 
care s-a manifestat puternic mai ales în perioada 1997-2000 (anexa nr.4), 
după care valoarea comenzilor a rămas la un nivel nesemnificativ. 

Ca urmare, cadrele de specialitate din domeniul cercetării-proiectării 
au migrat în alte domenii de activitate, astfel încât, treptat, structurile 
organizatorice respective s-au dezintegrat. 
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• Investiţii mari nefinalizate. 
În perioada anilor 1990-2004 politica în domeniul investiţiilor s-a 

caracterizat prin inconsecvenţă şi lipsă de finalitate. 
Tributară perioadei de dezvoltare anterioare anului 1990, industria 

de apărare a intrat în perioada de tranziţie către economia de piaţă cu lucrări 
de investiţii relativ mari. 

În perioada anilor 1990-1997 eforturile bugetare au fost orientate în 
direcţia finalizării unor investiţii privind capacităţi de producţie pentru 
apărare, în acest scop fiind alocată o sumă totală de cca 11 mil. USD (anexa 
nr.5). 

În perioada anilor 1998-2004, în scopul revitalizării activităţilor 
economice din cadrul industriei de apărare politica în domeniul investiţiilor 
a fost reconsiderată în sensul finanţării şi a unor lucrări de investiţii privind 
modernizarea şi retehnologizarea unor capacităţi de producţie civilă. 

Ca urmare, alocaţiile bugetare privind capacităţi de producţie pentru 
apărare au totalizat cca. 29 mil. USD, în timp ce alocaţiile bugetare privind 
capacităţi de producţie civilă au totalizat cca. 34 mil. USD (anexa nr.5). 

Dintre cele mai importante investiţii se menţionează următoarele: 
- modernizarea fabricaţiei armamentului şi muniţiei de infanterie, 

prin asimilarea modelelor N.A.T.O., la SC Uzina Mecanică Cugir SA; 
- modernizarea şi diversificarea fabricaţiei muniţiei de artilerie cal. 

20 – 35 mm, prin asimilarea modelelor N.A.T.O., la SC Uzina Mecanică 
Plopeni SA; 

- modernizarea turnătoriei de fontă de la SC Carfil SA Braşov; 
            - implementarea fabricaţiei de tuburi de presiune din fontă ductilă la 
SC Uzina Mecanică Orăştie SA. 

În afara fondurilor alocate de la bugetul de stat unii agenţi 
economici au mobilizat o serie de resurse proprii din care au finanţat 
investiţii privind asigurarea independenţei energetice, reabilitarea unor 
active, dotarea cu mijloace fixe etc. 

Deşi se poate afirma că au fost alocate sume importante de la 
bugetul de stat,  politica în domeniul investiţiilor nu s-a soldat cu rezultatele 
aşteptate. 

Astfel, la sfârşitul anului 2004 nici una dintre investiţiile importante 
nu era finalizată, în unele cazuri termenele de punere în funcţiune fiind cu 
mult depăşite. 

Această situaţie se poate explica prin aceea că: 
- n-au fost stabilite priorităţi clare privind investiţiile şi, ca urmare, 

s-au derulat simultan mai multe investiţii, în condiţiile unor finanţări 
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insuficiente; 
- sumele alocate de la buget au fost mai mici decât cele aprobate şi, 

ca urmare, lucrările de investiţii nu s-au putut desfăşura în conformitate cu 
graficele de execuţie; 

- sumele prevăzute a fi alocate din resurse proprii n-au fost 
disponibile în totalitate, deoarece slaba activitate de producţie a agenţilor 
economici n-a permis constituirea acestora. 

Un aspect negativ este acela că, deşi numeroase termene de 
finalizare au fost cu mult depăşite, nu s-au actualizat studiile de piaţă pentru 
cunoaşterea perspectivelor desfacerii produselor respective şi luarea unor 
decizii cu privire la oportunitatea continuării sau sistării unor lucrări de 
investiţii.  

 

• Activitate economico – financiară nerentabilă. 
Din cauze multiple (lipsă de comenzi din partea forţelor sistemului 

naţional de apărare, produse necompetitive, embargouri impuse unor 
parteneri externi tradiţionali, investiţii nefinalizate, management 
neperformant etc), în perioada anilor 1990-2004 rezultatele economico-
financiare ale agenţilor economici din industria de apărare au fost 
necorespunzătoare. 

Această situaţie este ilustrată, mai ales, de evoluţia cifrei de afaceri 
totale care s-a redus continuu, în anul 2004 aceasta reprezentând numai cca 
24% din valoarea corespunzătoare anului 1990 (anexa nr.6). 
 

• Probleme sociale dificile. 
Începând din anul 1992 salariaţii încadraţi cu contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată care, din lipsă de comenzi sau contracte, n-
au desfăşurat activitatea lor de bază, au beneficiat  de protecţie socială 
asigurată prin alocarea unor fonduri bugetare.  

 

Ca o consecinţă a reducerii gradului de încărcare a capacităţilor de 
producţie pentru apărare, ponderea personalului care, lunar, a beneficiat de 
protecţie socială a crescut în perioada anilor 1992-1995, după care până în 
anul 2004 a fost aproximativ constantă, valoarea medie a acesteia fiind de 
cca 70% (anexa nr.7). Suma alocată lunar pentru asigurarea protecţiei 
sociale a unui salariat a variat între cca 19 şi cca 181 USD, în anul 2004 
fiind formal, zero, dacă se face abstracţie de sumele alocate pentru 
activităţile de restructurare (anexa nr. 7). 

În perioada anilor 1992-2004 suma totală cheltuită pentru asigurarea 
protecţiei sociale a fost de cca 423 mil. USD.  

 

Pe de altă parte, în perioada anilor 2002-2004 pentru plata 
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drepturilor salariale cuvenite angajaţilor care, fiind neîncărcaţi din comenzi, 
au fost utilizaţi în scopul desfăşurării unor activităţi prevăzute în progamele 
de restructurare a fost alocată o sumă totală de cca 91 mil. USD (anexa 
nr.8). 

 

• Redimensionarea industriei de apărare.  
La începutul anului 2001 în industria de apărare funcţionau 42 de 

agenţi economici. Principalul operator era CN ROMARM SA Bucureşti, în 
structura căreia se aflau 6 filiale (cu personalitate juridică) şi 16 sucursale 
(fără personalitate judică), 1 agent economic se afla sub autoritatea 
Ministerului Economiei şi Comerţului, 29 de agenţi economici se aflau în 
portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi  Administrarea Participaţiilor 
Statului, iar 11 agenţi economici funcţionau ca firme cu capital privat. 

Domeniile de activitate specifice acestei structuri erau următoarele: 
armament, muniţii, blindate, aeronautică, naval, chimic, optoelectronic, 
tehnică medicală, tehnică auto, aparate de măsură şi control specifice, 
metalurgie, pielărie, încălţăminte, sticlărie şi cercetare – proiectare. 

Numărul total de angajaţi era 48.123, iar perspectiva încărcării 
acestora din comenzi militare era mai mult ipotetică. 

În aceste condiţii suma necesară pentru asigurarea protecţiei sociale 
a angajaţilor care, temporar, urmau să  nu desfăşoare activitatea de bază 
exercita o presiune mare asupra bugetului de stat. 

În cursul anului 2001 au fost externalizaţi din industria de apărare 23 
de agenţi economici. De asemenea, 5 agenţi economici aflaţi în structura CN 
ROMARM SA Bucureşti au fost trecuţi sub autoritatea nemijlocită a 
Ministerului Economiei şi Comerţului. Ca urmare, la sfârşitul anului 2001 în 
industria de apărare funcţionau 24 agenţi economici. 

În anul 2002 şi, apoi, în anul 2004, având în vedere lipsa de 
perspectivă a capacităţilor de producţie pentru apărare de care dispuneau, 
precum şi necesitatea facilitării procesului de privatizare, au fost 
externalizate din industria de apărare SC Celohart SA Zărneşti şi respectiv, 
SC ROMPIRO Orăştie SA. 

Ca urmare, la sfârşitul anului 2004 în industria de apărare funcţionau 
38 de agenţi economici, din care 23 cu capital majoritar de stat, (16 societăţi 
comerciale filiale C.N. ROMARM SA) şi 7 societăţi comerciale sub 
autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului şi 15 societăţi comerciale 
cu capital majoritar  privat.  

 

• Redimensionarea unor capacităţi de producţie pentru apărare. 
În acord cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare şi ale 

unor beneficiari externi 59 de capacităţi de producţie pentru apărare, din 
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cadrul a 15 agenţi economici, aflaţi în structura CN ROMARM SA 
Bucureşti, au fost redimensionate în anul 2003. 

În urma acestor redimensionări şi având în vedere consecinţele 
aplicării unor măsuri prevăzute în programele de restructurare, agenţii 
economici au întocmit şi înaintat spre avizare şi aprobare inventarele 
capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. Cu toate acestea, până în prezent, la majoritatea agenţilor 
economici încă nu s-a procedat efectiv la separarea capacităţilor de 
producţie militară de cele destinate producţiei civile. 

 

• Constituirea de parcuri industriale.  
La sfârşitul anului 2004 funcţionau 14 parcuri industriale, realizate 

în perioada 2001-2004 prin transfer de patrimoniu de la agenţii economici 
către autorităţile locale. 
 

•  Constituirea de firme cu capital mixt. 
La sfârşitul anului 2004, funcţionau următoarele firme cu capital 

mixt majoritar privat, constituite în perioada 2001-2004: 
- SC TRANSMISSION SRL  (SC Uzina Mecanică Cugir SA + 

Daimler – Chrysler / Germania); 
- EUROCOPTER (SC IAR SA Braşov + EUROCOPTER / Franţa); 

            - SC ORAMO SRL (SC Automecanica Moreni SA + OTILS 
RHONE ALPES SA / Franţa); 

- SC MEXIM Italia SRL (SC Uzina Mecanică Cugir SA + WMW 
Maşini Unelte Bacău, SC ARIS SA Arad, SC Înfrăţirea SA Oradea şi o 
persoană fizică); 

- SC BREM COMPANY SA (SC Tohan SA Zărneşti + La Primula 
di Fontana Ivano S.N.C./Italia, IL Castelo SRL/Italia şi două persoane 
fizice); 

- SC Fabrica de Echipamente Hidraulice şi Scule SA Băicoi (SC 
Uzina Mecanică Plopeni SA + patru persoane fizice); 

- SC Hidraulica Plopeni SA (SC Uzina Mecanică Plopeni SA + 
patru persoane fizice); 

- SC PRELMEC SA Orăştie (SC Uzina Mecanică Orăştie SA + 
persoane fizice). 

 

• Privatizarea agenţilor economici aflaţi sub autoritatea 
nemijlocită a Ministerului Economiei şi Comerţului. 

Înainte de anul 2001 au fost privatizate SC Electromagnetica SA 
Bucureşti, SC Aerofina SA Bucureşti, SC Turbomecanica SA Bucureşti, SC 
AEROSTAR SA Bacău, SC AEROTEH SA Bucureşti, SC CONDOR SA 
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Bucureşti, SC I.E.M.I. SA Bucureşti, SC METAV SA Bucureşti şi SC 
ROMCARBON SA Buzău. 

În anul 2003 au fost privatizate SC Elprof SA şi SC M.F.A. SA 
Mizil. 

În anul 2004 au fost privatizate: SC Uzina Mecanică Băbeni SA, SC 
Uzina Mecanică Drăgăşani SA, SC ROMPIRO SA Orăştie şi SC Uzina 
Mecanică Mârşa SA. 

Privind retrospectiv, se poate afirma că în perioada anilor 2001-2004 
privatizările au avut în vedere agenţi economici cu pondere mică în industria 
de apărare şi, de aceea, realizările în acest domeniu al restructurării sunt 
modeste. 

În sfârşit, în cazul SC Avioane Craiova SA, SC Uzina Mecanică 
Filiaşi SA, SC IOR SA Bucureşti, SC Şantierul Naval Mangalia SA şi SC 
Uzina Mecanică Orăştie SA, deşi procesele de privatizare au început în 
perioada anilor 2003-2004 în prezent acestea se află, încă, în fază incipientă. 

 

•  Privatizarea filialelor CN ROMARM SA.  
În anul 2004, respectiv în prima etapă a procesului de privatizare, au 

fost începute activităţi privind constituirea unui număr de 26 de firme cu 
capital mixt, între filiale ale acesteia şi diverşi investitori, persoane juridice 
sau persoane fizice.  

Dintre acestea, 5 firme cu capital mixt  sunt în curs de  constituire pe 
structura unor elemente patrimoniale din domeniul producţiei militare aflate 
la  S.C. Carfil S.A. Braşov, SC Uzina Mecanică Mija S.A., S.C. 
Electromecanica Ploieşti S.A., S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A. şi CN 
ROMARM SA - CAPSEEA Clinceni şi, ca urmare, acestea vor prelua 
capacităţi de producţie pentru apărare al căror profil de fabricaţie va fi 
menţinut în continuare. 

Celelalte 21 de firme cu capital mixt au la bază elemente 
patrimoniale din domeniul producţiei civile, dintre acestea 8 fiind 
constituite, iar restul fiind în curs de constituire. 

Din punct de vedere al structurii de capital, filialele CN ROMARM 
SA vor fi majoritare la 3 firme cu capital mixt, la 12 firme cu capital mixt 
majoritari vor fi  investitorii privaţi, iar la 11 firme cu capital mixt încă nu  
s-au finalizat rapoartele de evaluare. 

Având în vedere stadiul actual al procesului de constituire a firmelor 
cu capital mixt, se poate estima că în cadrul acestora, se vor asigura cca 
2.000 de noi locuri de muncă, prioritate la angajări având personalul din 
filialele CN ROMARM SA  afectat de procesul de restructurare. 

Ca urmare a procesului de constituire a firmelor cu capital mixt, se 
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va definitiva  procesul   de  separare  a   capacităţilor de producţie militară 
de capacităţile de producţie civilă şi va rezulta o structură a CN ROMARM 
SA flexibilă, cu perspectiva de a deveni eficientă sub aspect economico - 
financiar, capabilă să realizeze produse de tehnică militară compatibile cu 
standardele N.A.T.O. şi competitive pe plan internaţional. 
  

22.3. Elemente de bază ale industriei de apărare din România 
 

Se constată că, la nivelul începutului de secol XXI,, sunt asimilate şi 
se produc în ţară majoritatea tipurilor de armament şi tehnică de luptă de 
bază, realizându-se în prezent cca 70% din necesarul de înzestrare al forţelor 
armate. 

 

 Înzestrarea armatei se realizează în proporţie de 70% din producţia 
internă şi 30% din import. Aceasta corespunde potenţialului tehnic, 
tehnologic şi uman existent  în industria naţională de apărare.  

 

Producţia de apărare reprezintă cca. 0,3% din producţia industrială 
a României. 

Din unele analize deschise, rezultă că întreprinderile existente pot 
asigura integral realizarea în ţară a unor categorii de bază, de armament şi 
tehnică de luptă, cum sunt: 

- armament şi muniţie de infanterie şi artilerie; 
- tancuri şi transportoare blindate; 
- mijloace de transmisiuni/comunicaţii; 
- avioane de vânătoare- bombardament subsonice; 
- avioane de şcoală şi antrenament; 
- elicoptere; 
- rachete de aviaţie aer-aer; 
- rachete antitanc; 
- mijloace de protecţie antichimică şi de geniu; 
- nave fluviale şi vânătoare de submarine; 
- mijloace de transport terestre, navale şi aeriene. 
 

În prezent industria românească nu poate realiza integral: 
- rachete antiaeriene şi terestre; 
- tehnica de radiolocaţie şi bruiaj electronic; 
- avioane de vânătoare-interceptare, supersonice; 
- aparatură de observare şi vedere pe timp de noapte de tip pasiv; 
- tehnică de calcul specifică armatei. 
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 RATMIL – Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnică Militară, 
a fost înfiinţată în 1991 prin H.G nr.11 după desfiinţarea fostei CIES -
Centrala Industrială de Echipament Special şi constituie o componentă din 
industria de apărare, înglobând 16 uzine cu specific mecanic şi două 
institute de cercetare-proiectare, unul specializat pentru concepţia noilor 
produse, iar celălalt pentru concepţia de noi capacităţi şi modernizare a celor 
existente. 
 Uzinele RATMIL aveau,  în majoritate, uzine de mari dimensiuni, 7 
dintre ele aveau între 5.000 şi 15.000 salariaţi. Ele au fost concepute cu 
profil dublu de fabricaţie, pentru tehnică militară şi produse de uz civil. 
 Profilul de fabricaţie cuprinde o gamă diversificată de produse de uz 
civil precum: maşini de spălat rufe, maşini de cusut şi tricotat; frigidere cu 
compresor şi prin absorţie; utilaje agricole pentru gospodăriile mici şi 
mijlocii; autovehicule (autocamioane, autoturisme de teren, autoutilitare, 
remorci auto etc); piese şi subansamble pentru autovehicule; biciclete şi 
motorete; motoare - benzină de până la 10 CP şi Diesel de 23 CP; maşini 
unelte pentru prelucrare metalelor şi pentru prelucrarea lemnului; ambalaje 
metalice şi din lemn; mobilă; piese, subansamble şi instalaţii pentru 
industria textilă, alimentară, forestieră, pentru agricultură etc.; pompe 
hidraulice şi cilindrii hidraulici pentru multiple utilizări;  produse pentru 
extracţia petrolului şi pentru minerit ş.a. 

În afară de acestea, RATMIL dispunea de numeroase capacităţi de 
turnare a oţelului, fontei şi neferoaselor, de forjare şi un puternic sector de 
laminare pentru aliaje neferoase. 
 Noul peisaj economic aferent tranziţiei, însoţit de toate fenomenele 
negative specifice acestui proces, cum sunt: criza socială,  politică şi 
economică prelungită, inflaţia, scăderea producţiei, criza de autoritate etc., 
au avut un impact deosebit asupra întregului grup industrial-productiv şi au 
condus la convingerea că restructurarea regiei este o problemă de maximă 
necesitate.  
 Pe de altă parte, micşorarea drastică a comenzilor M.Ap.N., ca 
urmare a reducerii corespunzătoare a alocaţiilor bugetare pentru apărare,  
reducerea puternică a exportului de produse militare şi scăderea 
competitivităţii la produsele civile, au impus eforturi pentru asigurarea 
încărcării cu comenzi a capacităţilor de producţie din uzine. 
 Preocupările pentru identificarea de soluţii de adaptare a regiei la 
perioada de tranziţie şi pregătirea pentru o activitate economică profitabilă, 
în condiţiile economiei de piaţă, au demarat în anul 1991, când a fost 
elaborat un studiu de diagnoză pentru restructurare. Acesta a fost urmat, în 
1992, de elaborarea mai multor proiecţii pentru perioadele 1993-1995-2000 
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şi conceperea „Programului de restructurare efectivă a RATMIL”, ca un 
document concret, determinând acţiunile în spaţiu şi timp. 
 Cu acest document teoretic, se încheia procesul de cristalizare şi 
definire a strategiei RATMIL, care a dobândit o confirmare oficială prin 
însuşirea sa de către Ministerul Industriilor, Ministerul Apărării Naţionale şi 
Guvernul României şi dezbaterea acestuia în Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării.  

Procesul de creare şi însuşire a noilor concepte a fost lung şi 
anevoios, a necesitat studierea sistemelor de apărare a unor ţări vecine şi a 
unor ţări vestice, precum şi studiul riguros, de specialitate, în interpretarea şi 
sintetizarea noilor concepte pentru verificarea  aplicabilităţii la sistemul 
local.  
 În principal, programul de restructurare prevede reanalizarea tuturor 
capacităţilor de producţie de tehnică militară, în funcţie de necesarul mediu 
de înzestrare, comunicat de M.Ap.N şi, după caz, dezafectarea, conservarea 
sau concentrarea acestora, ţinând seama de necesarul de înzestrare în caz de 
război. 
 Principala prevedere a acestui program este modernizarea 
produselor şi fabricaţiei de tehnică militară la nivelul tehnicii mondiale, 
însoţită de creşterea performanţelor şi extinderea fabricaţiei produselor de 
uz civil. 
 Pentru această secţiune a programului,  RATMIL a propus peste 50 
proiecte, dintre care 16 în regim prioritar şi a întreprins o intensă activitate 
de tratative tehnico-economice, unele ajunse la nivel de proiecte de 
contracte.   
 În program sunt, de asemenea, incluse procesele de reorganizare ale 
unităţilor regiei la acea vreme, urmărindu-se creşterea flexibilităţii şi vitezei 
de răspuns la semnalele pieţei, precum şi optimizarea sistemului de luare a 
deciziilor. 
 Şansele de ridicare a performanţelor produselor româneşti, care în 
mare majoritate sunt licenţe achiziţionate în anii ’70, constau în asigurarea 
unor resurse substanţiale de investiţii. 
 În ceea ce priveşte producţia de tehnică militară,  cu aportul 
concepţiei româneşti şi colaborarea cu parteneri străini, RATMIL a 
înregistrat unele succese. Astfel, în 1993 a fost pusă în funcţiune o instalaţie 
modernă automatizată şi computerizată, cu o productivitate înaltă, pentru 
încărcarea muniţiei de mare putere.  
 Această instalaţie este unicat în Europa Centrală şi de Est şi 
amplifică efectul de ţintă al produselor de două până la trei ori faţă de 
muniţia obişnuită, atingând performanţele muniţiei NATO.  
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A  fost realizat sistemul complex antiaerian 2x30 mm de mai mare 
cadenţă şi precizie, iar sistemul automat de 40 mm situează România printre 
primii producători din lume în domeniu, alături de SUA, RUSIA, SPANIA 
şi SINGAPORE. 
 Se află în stadii avansate de asimilare sistemul CARGO, care 
distruge şi interzice accesul forţei vii şi blindatelor pe mari suprafeţe de 
teren şi loviturile tip „săgeată”, care distrug tancurile grele moderne, 
penetrând blindaje între 300 şi 450 mm grosime. 
 Se menţionează, de asemenea, noul blindat mare, uşor, amfibiu, pe 
roţi 8x8, care a stârnit interesul multor armate din alte ţări. 
 În continuare, însă, este invocată lipsa acută a fondurilor la nivelul 
fundamentat pentru retehnologizări, pentru cooperare cu alţi parteneri, 
pentru achiziţii de licenţe aferente unor subansamble în special electronice, 
radar, optice şi tehnica laserului, în infraroşu şi de tehnica senzorilor, ca 
aparatură suplimentară, aferentă noilor sisteme. 
 

 ROMPIRO (unitate de mare importanţă pentru pirotehnia română), 
cu trei filiale chimice, a rezolvat şi în trecut, dar mai ales în prezent, 
problema pulberilor şi a explozibililor necesare apărării. După 1989, 
producţia în cele trei filiale ale societăţii a scăzut sub 20%, în special 
datorită lipsei de comenzi, dar şi a pieţelor de desfacere la export. 
 

 GIARA (Grupul Industrial al Armatei), în prezent Arsenalul 
Armatei, a dispus de un număr relativ mic de unităţi în subordinea directă a 
M.Ap.N, rezolvând problema construcţiei şi a reparaţiilor în domeniul 
blindatelor, navelor, tunurilor, echipamentelor de avion (giroscopie, scaune 
de catapultare etc.) şi, în special începând cu anul 1980, a construcţiei de 
rachete aer-aer, sol-aer şi aer-sol. 
 De menţionat, că GIARA a dispus, pentru o perioadă de aproape 10 
ani, şi de întreprinderi de confecţii pentru armată. 
 
 
23. CONCEPŢIA OFICIALITĂŢILOR DIN DOMENIUL APĂRĂRII, 

REFERITOARE LA INDUSTRIA SPECIFICĂ ACESTUIA 
 

 La baza strategiei industriei de apărare se află următoarele 
documente programatice: 

-  Programul de guvernare pe perioada 2005 – 2008 aprobat prin 
Hotărârea nr. 24/28.12.2004 a Parlamentului României; 
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-  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria 
de apărare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr. 44/2003; 

-  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 485/2004 pentru aprobarea Strategiei de 
restructurare şi privatizare a CN ROMARM SA şi a filialelor sale. 

De asemenea, după adoptarea Strategiei industriei de apărare (2005), 
în vederea elaborării unor programe de restructurare-dezvoltare specifice 
fiecărui agent economic este necesară elaborarea următoarelor documente 
programatice: 

- necesarul privind înzestrarea forţelor sistemului naţional de 
apărare, în perioada 2005-2008, cu produse de tehnică militară aflate în 
fabricaţie;  

- necesarul privind modernizarea unor produse de tehnică militară 
aflate în dotarea forţelor sistemului naţional de apărare; 

- necesarul privind înzestrarea forţelor sistemului naţional de 
apărare cu produse de tehnică militară noi. 

În „Carta albă – Armata 2010”, se arată că obiectivul principal în 
acest sector este reprezentat de restructurarea şi eficientizarea industriei de 
apărare pe criterii economice, dar şi de necesitate, prin retehnologizarea 
sectoarelor de producţie competitive, menţinerea capacităţilor proprii de 
producţie prin crearea şi dezvoltarea centrelor de înaltă tehnologie, 
participarea la programe aliate integrate de cercetare-dezvoltare, iniţierea 
unor programe complementare de ocupare a forţei de muncă specializate din 
sectorul producţiei de apărare.  

Asigurarea finanţării restructurării se realizează prin alocaţii 
bugetare, subvenţii aplicabile limitat, în cazuri justificate şi pe o anumită 
perioadă de timp, credite cu dobânzi bonificate, operaţii bancare fără 
garanţii patrimoniale pentru sectoarele productive performante, pentru 
tehnologii compatibile cu cele existente în Uniunea Europeană, pentru 
externalizarea unor active care nu-şi mai justifică prezenţa în cadrul 
producţiei de apărare. 
 Pentru a răspunde cerinţelor impuse de obiectivele concepţiei de 
modernizare a înzestrării armatei, în perspectiva realizării programelor de 
achiziţii, a fost elaborată „Concepţia de restructurare, dezvoltare şi 
integrare treptată a industriei de apărare la nivel european”. Această 
concepţie este parte integrantă a strategiei generale de reformă şi 
restructurare a economiei româneşti şi are la bază strategia Guvernului de 
restructurare şi stabilizare macroeconomică.  
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 Obiectivele strategice privind restructurarea capacităţilor industriale 
ce produc pentru apărare sunt: 
 

 1. Redimensionarea capacităţilor de producţie, funcţie de necesarul 
la pace şi război al forţelor sistemului militar, în structuri flexibile, 
adaptabile la cerinţele pieţii. 
 2. Retehnologizarea acelor capacităţi care au perspective de 
încărcare, în scopul creşterii calităţii produselor şi obţinerii unor preţuri de 
vânzare competitive. 
 3. Implementarea de tehnologii „duale”, care să permită creşterea 
volumului de produse civile în scopul reducerii cât mai mult a dependenţei 
de comenzile militare. 
 4. Configurarea progresivă de specialzări pe produse de tehnică 
militară, pentru integrarea agenţilor economici în programele industriei de 
armament. 
 5.  Rentabilizarea şi privatizarea principalelor capacităţi. 
 6. Reorientarea personalului excedentar, rezultat în urma 
restructurării, către alte activităţi din domeniul economic. 
 7.  Conversia unor capacităţi de la producţia militară la cea civilă. 
 8. Dezvoltarea de cooperări internaţionale, pentru realizarea 
sistemelor de armamente noi sau modernizarea celor existente. 
 9. Asigurarea compatibilităţii tehnologiilor de fabricaţie, cu mediul 
ambiant, prin alinierea treptată la normele internaţionale privind poluarea 
admisibilă. 
 Implementarea concepţiei a condus la desfiinţarea unor regii 
autonome din sectorul producţiei de apărare şi transformarea acestora în 
societăţi comerciale. Principalii integratori de produse necesare 
componentelor sistemului militar au fost organizaţi în cadrul Regiei 
Autonome „Arsenalul Armatei”, care funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Apărării Naţionale, iar S.N. „ROMARM” S.A., care fiinţează 
sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi celelalte 
societăţi comerciale private sau cu acţiuni majoritar de stat, reprezintă 
orizontala acestei industrii. 
 Industria aeronautică militară se  orientează pe programele necesare 
înzestrării armatei cu disponibilităţi pentru export, funcţie de piaţă. 
 Alte măsuri pentru atingerea obiectivelor de restructurare şi 
privatizare sunt: 
 - privatizarea în regim de urgenţă a capitalului social ce nu a fost 
încă privatizat de la societăţile comerciale ce produc pentru apărare. 
Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr.99/1999, 
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privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi urmăreşte, în 
primul rând, privatizarea prin aport de capital (vinderea de acţiuni) şi 
atragerea de investitori strategici; 
 - gruparea societăţilor comerciale în companii naţionale şi societăţi 
naţionale, pe domenii speciale, care să urmărească programele de 
dezvoltare, concentrarea investiţiilor, desfacerea produselor, exercitarea 
intereselor strategice în raport cu cerinţele pieţei; 
 - privatizarea, cu prioritate, a societăţilor comerciale, care au 
posibilităţi favorabile de dezvoltare. În acest sens, vor fi supuse prioritar 
privatizării societăţile comerciale care prezintă interes pentru investitori. 
Agenţii economici din sectorul producţiei de apărare pot fi privatizaţi în 
totalitate, cu păstrarea acţiunii nominative de control în proprietatea statului, 
pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege; 

- participarea la programe multinaţionale de dezvoltare, pentru 
realizarea de sisteme comune de armament, care are avantajul finanţării 
comune, realizării unor capacităţi mai mari de sisteme, rezultând costuri mai 
mici şi specializarea firmelor producătoare, ceea ce conduce la creşterea 
calităţii produselor; 
 - reforma structurală prin desfiinţarea structurilor birocratice şi 
transferul sarcinilor acestora, direct industriilor responsabile. 
 Procesul de redimensionare a sectorului producţiei de apărare 
are la bază anumite criterii. 
 
 23.1. Criterii privind necesităţile de apărare 
 

 - sectorul producţiei de apărare să cuprindă cel puţin câte o 
capacitate specializată pentru cercetarea, fabricarea şi repararea 
armamentului, muniţiilor, gurilor de foc de artilerie, tehnicilor blindate, 
tehnicilor de aviaţie, rachetelor, navelor de luptă şi tehnicilor de luptă 
specifică asigurării ordinii publice şi sigurnaţei naţionale; 
 - în cadrul sectorului să fie incluse instalaţiile sau utilajele unicat, 
folosite la fabricaţia de tehnică militară, care să fie grupate, pe cât posibil, în 
unităţi de profil; 
 - dintre unităţile de acelaşi profil, să fie menţinute cele cu utilajele 
cele mai moderne, cu cea mai înaltă specializare a forţei de muncă, cu cel 
mai mare grad de integrare a produselor şi cele ale căror capacităţi pot fi 
separate de producţia economică; 
 - capacităţile în care există utilaje strict specializate pentru producţia 
militară şi în prezent nu au încărcare, să fie conservate şi să rămână în 
sectorul producţiei de apărare. 
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 23.2. Criterii economico-financiare 
 

 - pentru capacităţile de producţie menţinute în sectorul producţiei 
speciale, să se poată asigura pe timp de pace un grad de încărcare de minim 
50% pentru personalul specializat; 
 - capacităţile de producţie din sector, pe timpul când nu au comenzi 
la producţia militară, să poată realiza producţie civilă pentru ocuparea 
personalului; 
 - să comporte cheltuieli minime pentru retehnologizarea necesară 
realizării produselor din înzestrarea forţelor sistemului militar; 
 - agenţii economici să poată beneficia de credite cu dobânzi 
bonificate, garanţii guvernamentale, garanţii bancare, în baza programelor 
aprobate de Guvern, pentru investiţii în sectorul producţiei de apărare, în 
completarea resurselor proprii; 
 - să fie scutite de aplicarea taxei pe valoarea adăugată (T.V.A): 
armamentul, muniţiile şi tehnica militară livrate forţelor sistemului de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
 - sumele obţinute din vânzarea acţiunilor, cu ocazia privatizării 
societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, să fie utilizate 
pentru restructurarea, retehnologizarea şi modernizarea capacităţilor 
speciale; 
 - să fie condiţionat importul de tehnică militară de obligaţia 
exportatorilor de a investi în industria română de apărare. 
 

 Caracteristica societăţilor comerciale, care produc pentru apărare, 
este retehnologizarea capacităţilor specializate, în vederea creşterii 
flexibilităţii atât pentru producţia militară, cât şi pentru producţia civilă. 
 

 Privatizarea se face prin vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, 
avându-se în vedere vânzarea de pachete de acţiuni majoritare investitorilor 
strategici, care prezinză programe de restructurare şi retehnologizare viabile 
şi încărcarea corespunzătoare a capacităţilor existente. 
 

 Participarea la programe multinaţionale de dezvoltare pentru 
sisteme comune de armament are avantajele finanţării comune, realizării 
unor cantităţi mai mari de sisteme, rezultând costuri mai mici, specializarea 
firmelor producătoare conducând la creşterea calităţii produselor. 
 

 Programele de cooperare oferă, din punct de vedere industrial, o 
cale de reducere a riscurilor în investiţii. 
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24. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ MILITARĂ 
ÎN ROMÂNIA 

 
 „Carta Albă Armata 2010”, cuprinde principalele cerinţe militare 
privind cercetarea ştiinţifică. 
 

 Domeniile tematice ale cercetării militare (domeniile militare 
relevante) sunt: 
 

- cercetare, recunoaştere, comandă şi control; 
- mobilitate şi transport (platforme); 
- armamente şi eficacitatea acestora; 
- instalaţii şi mijloace de protecţie terestre; 
- simulare şi modelare; 
- mijloace pentru asigurarea pregătirii de luptă. 
 

Funcţiile operaţionale care trebuie sprijinite de cercetare: 
 

- culegerea de informaţii despre teren, inamic, trupe proprii şi 
recunoaşterea în câmpul tactic; 

- comanda şi controlul (C2I, C3I, C4I, C4I2) şi sisteme de 
contracarare a acestora; 

- apărarea antiaeriană a categoriilor de forţe armate; 
- lupta apropiată; 
- sisteme cu tragere indirectă; 
- lupta la suprafaţă, maritimă şi antisubmarin; 
- suprimarea apărării antiaeriene a inamicului; 
- contramăsuri şi război electronic; 
- simularea câmpului de luptă; 
- pregătirea de luptă, antrenamentul luptătorilor; 
- protecţia împotriva armelor chimice, biologice şi nucleare. 
 

Dimensiunea tehnologică reprezintă o componentă a cercetării 
ştiinţifice care se referă la crearea de mijloace materiale şi utilizarea de 
resurse informaţionale necesare ducerii acţiunilor de luptă. 
 Se au în vedere tehnologiile materialelor compozite: biologice; 
termoviziunii; optoelectronicii; proiectării, învăţării şi utilizării asistate de 
calculator; sistemelor. 
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 Obiectivele cercetării ştiinţifice şi tehnologice se referă la: 
- generalizarea procesării informaţiilor; 
- noi tipuri de arme cu microunde; 
- utilizarea inteligenţei artificiale, a sistemelor expert pentru 

conducerea armamentului în câmpul digital de luptă; 
- introducerea conceptului de teatru de operaţii digital. 
 

Realizarea acestor obiective este sprijinită de tehnologii specifice 
care au la bază cercetarea fundamentală şi aplicativă 
 Astfel, se disting următoarele tehnologii de sprijin: 

- materiale şi structuri noi, dispozitive şi materiale electronice; 
- tehnologii în spectru vizibil, RF, IR, UV; 
- aerodinamică şi hidrodinamică, acustică, magnetism, chimie, 

biologie, biotehnologii, medicină (neuroştiinţe); 
- prelucrarea semnalelor, inteligenţa artificială; 
- factorii umani şi eficienţa acestora; 
- propulsia şi generarea puterii; 
- sisteme de senzori; 
- sisteme de ghidare şi control; 
- simulatoare, interfaţa om-calculator; 
- protecţia personalului, protecţia sistemelor de arme şi a 

platformelor; 
- controlul reducerii amprentelor sistemelor. 

 

În România, unităţile de cercetare-proiectare în domeniul 
armamentului şi tehnicii de luptă, deşi cu personal mult mai redus, au fost 
menţinute asigurând procesul de modernizare a produselor realizate în ţară 
şi asimilarea unor tipuri de tehnică de luptă necesară armatei. 
 O caracteristică a cercetării ştiinţifice în domeniul tehnicii militare 
româneşti este că aceasta se desfăşoară atât în institute de cercetare 
specializate din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriilor şi 
Comerţului, cât şi în alte unităîţi (agenţi economici, institute de învăţământ 
superior etc.). 
 În reţeaua de cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii militare 
activează circa 7.000 persoane, din care aproximativ 3.000 în Ministerul 
Apărării Naţionale (800 cu studii superioare). Dintre aceştia, sunt încărcaţi 
efectiv cca. 30-50%, datorită insuficienţei fondurilor alocate pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 Sunt acoperite, practic, toate domeniile de tehnică militară 
convenţională, cum sunt: tancuri şi diferite tipuri de blindate pe roţi şi pe 
şenile, tunuri şi obuziere, sisteme de armament şi muniţie, aparatură optică 
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pentru armamentul de infanterie şi artilerie, rachete de aviaţie şi antiaeriene, 
aparatură de transmisiuni cu fir, radio şi radioreleu, tehnică de automatizarea 
conducerii trupelor, mijloace de cercetare de radiaţie şi chimică etc. 
 Finanţarea activităţii de cercetare se realizează după cum urmează: 

- din bugetul de stat, în cadrul fondurilor alocate Ministerului 
Apărării Naţionale; 

- din fondul special constituit, prin instituirea taxei de cercetare-
dezvoltare de 1% asupra producţiei marfă industriale (H.G.nr. 
1284/1990) şi care se gestionează de Agenţia Naţională de 
Ştiinţă şi Tehnologie. 

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza cerinţelor strategiei 
militare naţionale a ţării şi a necesităţilor de dotare, constituind prima etapă 
a procesului de înzestrare. 

 

Cerinţele de înzestrare impun, în vederea alocării optime a 
resurselor financiare disponibile, întocmirea de programe prioritare de 
cercetare-dezvoltare a produselor de tehnică militară de perspectivă.  

Elaborarea programelor are în vedere posibilităţile actuale şi de 
viitor ale economiei naţionale, perspectivele de colaborare şi cooperare 
internaţională în domeniul militar, actuala dotare cu tehnică de luptă, 
mijloacele financiare posibil a fi asigurate, stadiul şi evoluţia preocupărilor 
existente pe plan mondial în domeniul asimilării de produse noi şi 
modernizate pentru înzestrarea forţelor armate.  

Se are în vedere realizarea cu prioritate a programelor de 
modernizare a tehnicii cu resurse de funcţionare neconsumate de peste 50%, 
în vederea obţinerii performanţelor maxime, în condiţii de eficienţă 
economică ridicată, cu utilizarea potenţialului de cercetare şi producţie al 
institutelor şi industriei autohtone, prin cooperare sau colaborare cu 
parteneri externi care dispun de tehnologii avansate.  

Această abordare poate determina scurtarea perioadei de introducere 
în înzestrare, reducerea efortului valutar pentru achiziţionarea de produse 
noi şi accesul de echipamente profesionale şi tehnologii competitive. 

Acţiunea de modernizare a tehnicii din dotare generează performanţe 
comparabile, dar cu costuri de circa 7-10 ori mai mici, în condiţiile 
asigurării unor resurse tehnice în exploatare de aproximativ 10-15 ani 
(reprezentând 40-50% din resursa unui produs nou). 

Pentru modernizarea unor tipuri de tehnică militară, aprobate de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a fost generată o serie de programe de 
cercetare-dezvoltare. 
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24.1. În domeniul tehnicii de aviaţie 
 

- programe de modernizare, în colaborare cu firme străine de 
specialitate, pentru avioanele MIG-21, IAR-93 şi elicopterul IAR-330, ceea 
ce va conduce la: 

 

- creşterea duratei de menţinere în serviciu a tehnicii existente în 
înzestrare; 

- sporirea mobilităţii şi îmbunătăţirea caracteristicilor 
aerodinamice; 

- posibilitatea ducerii acţiunilor de luptă ziua şi noaptea, în orice 
condiţii meteorologice; 

- creşterea autoprotecţiei aeronavelor şi posibilitatea executării 
unor misiuni de contraacţiune radioelectronică şi de cercetare în 
câmpul tactic, la nivelul ultimelor realizări în domeniu; 

- diversificarea variantelor de înarmare corelată cu facilitarea 
efectuării unor misiuni de luptă polivalente. 

 
24.2. În domeniul tehnicii de apărare antiaeriană 
 

 Programele cuprind modernizarea, în colaborare cu parteneri 
externi, a soluţiilor constructive şi funcţionale pentru tunul antiaerian calibru 
30 mm şi staţia de radiolocaţie de cercetare şi descoperire a ţintelor la 
înălţimi mici, prin care să se obţină: 
 

 - creşterea probabilităţii de lovire a ţintelor aeriene corelată cu 
reducerea consumului de muniţie; 
 - automatizarea obţinerii, prelucrării şi transmiterii parametrilor de 
tragere; 
 - creşterea fiabilităţii echipamentelor şi a gradului de tehnicitate a 
acestora; 
 - reducerea timpului de cercetare aeriană, corelată cu mărirea 
intervalului de descoperire a ţintelor; 
 - sporirea gradului de protecţie la bruiaj a mijloacelor de 
radiolocaţie. 
 

 Pentru staţia de radiolocaţie a fost încheiat un contract de realizare a 
acesteia în cooperare cu o firmă străină, iar modernizarea sistemului cal.    
30 mm se desfăşoară în cooperare cu un alt partener. 
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 24.3. În domeniul tehnicii de transmisiuni/comunicaţii 
 

 Modernizarea sistemului de transmisiuni/comunicaţii al armatei prin 
dotarea cu mijloace la nivelul realizărilor pe plan mondial, poate asigura: 
 - realizarea unui sistem unitar, numeric şi integrat; 
 - facilitarea interconectării cu sistemul de telecomunicaţii teritorial/ 
naţional existent, în curs de modernizare; 
 - asigurarea transmiterii tuturor tipurilor de informaţii (radio, 
radioreleu, telefonice, telegrafice, facsimil şi de calculator/date) în timp real; 
 - creşterea protecţiei legăturilor la bruiaj şi interceptare; 
 - automatizarea prelucrării şi transmiterii informaţiilor între diferite 
eşaloane; 
 - creşterea operativităţii şi oportunităţii în asigurarea legăturilor la 
nivelul tuturor categoriilor de forţe ale armatei. 

 
 24.4. În domeniul tehnicii de blindate şi artilerie 
 

 Modernizarea unor mijloace de bază existente şi asimilarea de tipuri 
noi de tehnică, muniţie şi aparatură, pentru asigurarea unei dotări moderne a 
trupelor de uscat, se pot realiza prin: 
 - creşterea fiabilităţii, mobilităţii şi puterii de foc a tehnicii blindate; 
 - sporirea autoprotecţiei în câmpul de luptă; 
 - asigurarea posibilităţii ducerii acţiunilor de luptă ziua şi noaptea; 
 - micşorarea timpului de pregătire, ochire şi executarea tragerii; 
 - trecerea treptată la sistemele artileristice compatibile NATO; 
 - creşterea bătăii, preciziei şi efectului la ţintă; 
 - automatizarea conducerii focului; 
 - mărirea puterii de perforare a rachetelor antitanc dirijate; 
 - extinderea utilizării rachetelor antitanc pe diverse mijloace de luptă 
(maşini de luptă şi elicoptere). 
 

 În continuare analiştii economici şi militari evidenţiază că 
principalele greutăţi cu care se confruntă cercetarea ştiinţifică sunt: 
 - lipsa unei strategii naţionale referitoare la activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi tehnologică, în general, cu specificarea activităţii de cercetare în 
domeniul militar; 
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 - lipsa unei legislaţii complete în domeniu, care să susţină, conform 
Constituţiei31, acest domeniu; 
 - asigurarea cu întârziere şi sub nivelul necesar a fondurilor; 
 - dificultăţi la încheierea contractelor, atât cu producătorii interni, ca 
urmare a blocajelor financiare, asigurarea insuficientă a bazei tehnico-
materiale, cât şi cu parteneri externi, datorită lipsei fondurilor în valută 
pentru achiziţionarea din import a unor subansambluri principale, 
componente şi piese; 
 - fiabilitatea scăzută a unor materiale, ceea ce conduce la apariţia 
defecţiunilor, pe timpul experimentărilor; 
 - insuficienta colaborare dintre institute şi agenţii economici pentru 
execuţia operativă a prototipurilor; 
 - dezmembrarea unor colective de cercetători ca urmare a 
„migraţiei” unor specialişti în alte sectoare mai bine plătite; 
 - dotarea necorespunzătoare cu aparatură de măsură şi control a unor 
unităţi de cercetare; 
 - insuficientă motivaţie a unor producători de preocupare pentru 
asimilarea în fabricaţie a produselor noi, ca urmare a cantităţilor reduse ce 
urmează a fi achiziţionate. 
 

 Trebuie reţinut că procesul de extindere al NATO este, în mare 
parte, susţinut de intenţia statelor occidentale de a „ocupa” un spaţiu 
geografic, precum şi din raţiuni ale pieţei de tehnică militară. 
 Competitivitatea produselor militare este determinată, în mod 
decisiv, de gradul de includere a rezultatelor obţinute de cercetarea 
ştiinţifică. Din această perspectivă, România, care deţine un potenţial uman 
foarte performant, poate deveni un sector semnificativ pe această piaţă. 
 
 

25. DIRECŢIILE PRINCIPALE DE ACŢIUNE  
ALE ÎNTREPRINDERILOR ÎN PRODUCŢIA DE APĂRARE  

DIN ROMÂNIA 
 
Industria de apărare este marcată serios de efectele tranziţiei la 

economia de piaţă, care a dus la folosirea incompletă a capacităţilor de 
producţie.  

                                                           
31  Constituţia României, la art. 134, stipulează că: „statul trebuie să asigure protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, să stimuleze 
cercetarea ştiinţifică naţională”. 
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Principalele cauze identificate se referă la: 
- lipsa unei strategii naţionale coerente şi unitare şi incapacitatea 

decizională a forţelor politice postdecembriste, de a finaliza „Programul de 
restructurare” aprobat de CSAT; 

- alocarea de la buget a unor sume mult inferioare necesarului 
armatei (până în anul 2000 capacităţile au fost încărcate 10-15%, iar după 
anul 2000 fondurile alocate asigură încărcarea acestora maximum 15-20%); 

- blocajul financiar şi economic al agenţilor economici; 
- lipsa fondurilor valutare; 
- diminuarea activităţii de asimilare a produselor noi cu destinaţie 
militară; 
- diminuarea preocupărilor faţă de unele proiecte importante de 

asimilare în domeniul aviaţiei, blidatelor, radiolocaţiei, electronicii, 
informaticii şi automatizării conducerii trupelor, ca urmare a lipsei 
fondurilor necesare şi neangajării ferme a unor colaboratori externi de a 
colabora cu România în domeniul industriei de apărare. 

 

Diferiţi analişti militari arată că renunţarea la industria proprie de 
apărare poate avea consecinţe negative, pe termen lung, pentru capacitatea 
de apărare a ţării. Politica raţională în domeniul apărării constă în 
menţinerea industriei naţionale de apărare ca sursă principală a înzestrării 
armatei, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi retehnologizarea 
capacităţilor existente. 

În raport cu situaţia existentă apar ca importante, modernizarea şi 
restructurarea industriei speciale, instituirea unui cadru organizatoric 
completat cu o legislaţie corespunzătoare, care să conducă la rentabilizarea 
sectorului şi protecţia lui în sistemul economiei de piaţă, astfel încât să poată 
reveni la o contribuţie de minimum 80% din necesarul pentru înzestrarea 
armatei, precum şi preluarea în asimilare a unor categorii complexe de 
armament şi tehnică de luptă, a căror importare se realizează cu alocarea 
unor importante resurse valutare. 

Posibilul scenariu de mai sus presupune: 
- restructurarea unităţilor productive prin concentrarea producţiei de 

apărare într-un număr de agenţi economici, a căror pondere în produse 
pentru apărare să crească la peste 60%; 

- punerea în aplicare a unor programe speciale de dotare cu utilaje 
moderne şi retehnologizarea proceselor de producţie în concordanţă cu 
cerinţele de calitate adecvate; 

- crearea unui cadru legislativ care să stimuleze producătorii în 
realizarea producţiei speciale; 
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- cointeresarea forţei de muncă în păstrarea locurilor actuale; 
- conservarea unor utilaje, linii şi instalaţii  strict specializate, 

necesare la mobilizare în întreprinderile ce sunt convertite la o producţie 
civilă; 
 - coordonarea indicativă, unitară a producţiei, exportului şi 
importului de armament, tehnică de luptă şi a importului de completare; 
 - iniţierea acţiunilor de cooperare cu parteneri externi în vederea 
achiziţionării sau producerii, în colaborare, a unor tipuri moderne de 
armament şi compensarea cheltuielilor prin livrări de produse realizate de 
industria românească. 
 

 Încă din anul 1994 a fost întocmit şi aprobat, de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, „Programul de restructurare a Sectorului Industriei de 
Apărare”, prin care s-au pus bazele realizării principalelor obiective în 
domeniul restructurării, în principal, după cum urmează: 
 - redimensionarea şi regruparea capacităţilor de producţie de tehnică 
militară; 
 - modernizarea şi retehnologizarea sectoarelor de producţie specială; 
 - conservarea unor capacităţi de producţie; 
 - reconversia (parţială sau totală) a capacităţilor care nu mai pot fi 
încărcate cu producţie pentru apărare; 
 - reorganizarea regiilor autonome şi societăţilor comerciale şi 
creşterea performanţelor manageriale; 
 - asigurarea cadrului legislativ pentru realizarea „Programului”. 
 

 Începând cu anul 1990, ca urmare a încetării Războiului Rece, a 
deciziei de reducere şi limitare a forţelor armate, precum şi a diminuării 
fondurilor bugetare alocate, producţia de tehnică militară românească s-a 
restrâns, o parte din capacităţile de producţie au intrat sub incidenţa 
reprofilării, pentru realizarea de produse economice, în vederea încărcării 
acestora şi utilizării forţei de muncă. 
 De altfel, prin Hotărârea Guvernului nr.75/1994 a luat fiinţă 
„Comisia Guvernamentală de Restructurare a Industriei de Apărare”, a 
cărei principală atribuţie este de a actualiza şi urmări punerea în practică a 
programului elaborat. Comisia nu şi-a îndeplinit însă mandatul, atât datorită 
unor interese de grup, dar mai ales datorită unor membri marcanţi ai 
comisiei, interesaţi în a nu se face nimic. Comisia s-a autodesfiinţat fără a fi 
întrebată ce a realizat. 
 

 Analiştii apreciază că procesul de reconversie se desfăşoară totuşi, 
lent, determinat, în principal, de următoarele fenomene: 
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 - perioada de tranziţie de la economia centralizată la cea de piaţă a 
creat probleme de ordin economico-social la nivelul statului; 
 - restructurarea industriei, în general, impune resurse financiare 
pentru înnoirea producţiei, aplicarea de tehnologii avansate, statul dispunând 
de rezerve limitate pentru restructurare; 
 - reconversia presupune producerea de bunuri materiale solicitate pe 
piaţă, în cantităţi mari şi preţuri cât mai reduse, condiţii ce pot fi realizate 
dificil, ca urmare a scăderii masive a cererii la cumpărare. 
 

 În practică, pentru creşterea ponderii producţiei economice în cadrul 
întreprinderilor din sectorul de apărare s-au întreprins demersuri de 
dinamizare a transformărilor, prin: 
 - studierea concentrării producţiei militare în câteva întreprinderi de 
tradiţie; 
 - efectuarea de studii de folosire a unor capacităţi cu specific de 
mecanică fină, electrotehnică şi electronică, pentru fabricarea produselor 
economice, fără a afecta esenţial capacităţile la produsele militare; 

- prospectarea pieţei externe, pentru cooperare în realizarea unor 
produse speciale (explozivi, pulberi), având în vedere că pe capacităţile 
existente nu se pot realiza alte produse economice; 

- avansarea de propuneri de modernizare şi retehnologizare pentru 
capacităţile ce urmează a se menţine; 

- derularea de programe de pregătire şi recalificare, în vederea 
păstrării specialiştilor, cu meserii deosebite (pirotehnic, pulberi, chimic 
etc.). 

 

 Specialiştii din domeniu apreciază că urgentarea procesului de 
reconversie reclamă realizarea unor colaborări economice, schimburi de 
experienţă şi sprijin extern din partea unor ţări care au obţinut rezultate 
pozitive în acest domeniu. 
 De asemenea, sprijinul financiar corespunzător trebuie asociat cu 
transferul adecvat de tehnologie pentru asimilarea în fabricaţie a produselor 
noi, precum şi asigurarea desfacerii acestora pe pieţe specifice. 
 Restructurarea capacităţilor de producţie pentru apărare, îndeosebi ca 
urmare a conservării şi reconversiei, este însoţită de obicei de 
disponibilizare de personal. Este posibil să se pună accent pe necesitatea ca 
personalul strict specializat să fie redistribuit în alte sectoare productive ale 
unităţilor, astfel încât să se asigure, dacă va fi necesar, repunerea în 
funcţiune şi reluarea producţiei pentru utilajele şi liniile care se deconservă. 
 Reorientarea către cea de-a doua profesie, recalificarea 
personalului în cadrul unor forme organizate de pregătire, finanţate de 
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agenţii economici sau la nivel public, reprezintă probleme care îşi găsesc 
greu rezolvări favorabile atât în România, cât şi în marea majoritate a ţărilor 
din Europa Centrală şi de Est. 
 
 

26. COMPATIBILITATE ŞI INTEROPERABILITATE,  
CONDIŢII NECESARE  

PENTRU INTEGRAREA ÎN STRUCTURILE EUROPENE  
ŞI EURO-ATLANTICE 

 
 În elaborarea planurilor şi programelor privind integrarea armatei 
române în structurile militare euro-atlantice, factorii de decizie militară au 
urmărit, încă din 1992, să producă acţiuni cu coerenţă şi continuitate, 
concentrând eforturile pentru înfăptuirea, în principal, a următoarelor 
obiective: 
 

• dezvoltarea şi diversificarea continuă a relaţiilor cu structurile 
integrate euro-atlantice, precum şi cu armatele statelor membre ale 
acestora; 

 

• participarea activă la acţiunile şi activităţile Consiliului de Cooperare 
Nord-Atlantic, consacrat extinderii şi consolidării dialogului, 
cooperării şi parteneriatului; 

 

• implementarea criteriilor şi standardelor unanim acceptate în statele 
membre ale NATO şi UE în procesul de restructurare şi modernizare 
a armatei române, precum şi cele care privesc statutul forţelor armate 
în societatea democratică, misiunile armatei în statul de drept, 
planificarea apărării, formarea şi pregătirea personalului, 
profesionalizarea etc., ca modalităţi concrete de realizare graduală a 
compatibilităţii armatei României cu armatele statelor membre ale 
Alianţei Atlantice şi UE; 

 

• cooperarea armatei României cu organismele militare integrate ale 
NATO şi UE, cu celelalte armate ale statelor membre ale acestora, la 
realizarea şi aplicarea unor măsuri destinate edificării unei noi 
arhitecturi de securitate europeană; 

 

• participarea unor unităţi ale armatei române la acţiuni internaţionale 
umanitare şi de menţinere a păcii, organizate sub conducerea ONU, 
OSCE, NATO sau UE. 
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Determinarea deschiderii Alinaţei către fostele ţări membre ale 
Tratatului de la Varşovia, a necesitat un studiu aprofundat cu privire la 
posibilităţile de asigurare a unei compatibilităţi între sistemele din dotarea 
proprie şi cele care sunt utilizate în NATO. 

 

 Compatibilitatea şi interoperabilitatea între sistemele din dotare 
este o problemă importantă pe agenda NATO, motiv pentru care au fost 
înfiinţate organisme internaţionale cu răspunderi în acest sens: 
 - în anul 1951 a luat fiinţă Direcţia Militară de Standardizare, 
subordonată nemijlocit Comitetului Militar NATO. Această direcţie are trei 
comitete, un secretariat internaţional şi un coordonator pentru terminologie. 
În subordinea fiecărui comitet se află grupe de lucru specializate pe 
domenii, iar în interiorul acestor secţii sunt înfiinţate comisii de experţi; 

- în anul 1966, s-a înfiinţat Conferinţa Directorilor Armatelor 
Naţionale, un organism civil, cu competenţe în ceea ce priveşte 
standardizarea şi unificarea ansamblurilor, subansamblurilor şi reperelor 
utilizate în construcţia de tehnică militară; 

- la sfârşitul anului 1975, a fost înfiinţată Grupa Independentă de 
Program European, din componenţa acesteia făcând parte miniştrii adjuncţi 
ai apărării din ţările Europei Occidentale. Acest organism este împuternicit 
să armonizeze doctrinele militare şi conceptele tactice şi să elaboreze 
cerinţele tactico-tehnice unitare, pentru categoriile de tehnică militară 
utilizată în NATO. 
 La prima vedere acest sistem complex de organisme internaţionale şi 
naţionale lasă impresia că, în cadrul NATO este asigurat un grad înalt de 
compatibilitate şi interoperabilitate. 
 Se constată însă că, în realitate, situaţia nu este pe măsura interesului 
declarat de către fiecare membru al alianţei. 
 În principiu, normativele NATO cuprind cerinţe tactico-tehnice 
general acceptate, mai mult sau mai puţin, deoarece în fiecare ţară s-au 
manifestat şi se manifestă puncte de vedere diferite în legătură cu sfera 
construcţiei de tehnică militară. 
 Această situaţie, într-o oarecare contradicţie cu obiectivele urmărite, 
a condus de fapt la o compatibilitate relativ scăzută sau care, în orice caz, 
lasă de dorit. Astfel, în dotarea NATO se află circa 10 modele principale de 
tancuri şi o serie de variante ale acestora, cca. 15 modele de maşini de luptă 
ale infanteriei şi cca. 20 tipuri de transportoare blindate, pe şasiul cărora au 
fost dezvoltate un număr foarte mare de derivate. Dificultăţi importante apar 
şi datorită incompatibilităţii care există între unele sisteme de comunicaţii 
aflate la bordul maşinilor de luptă. 
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 O privire retrospectivă asupra problematicii privind asigurarea 
compatibilităţii şi interoperabilităţii evidenţiază faptul că în NATO s-a 
acţionat în patru direcţii principale: 
 

 1. În primul rând, pe calea dotării armatelor statelor membre ale 
NATO cu acelaşi tip de tehnică de luptă. Unul dintre cele mai semnificative 
exemple în acest sens este acela privind transportorul american M113, care a 
fost introdus în dotarea unui număr de 11 state din totalul de 15 câte sunt în 
NATO. 
 Această soluţie pare că asigură o compatibilitate perfectă, numai că 
împotriva ei pledează argumente suficient de puternice. 
 Astfel, partenerii îşi pun întrebarea: care ţară urmează să furnizeze 
tehnica de luptă respectivă? Oricare ar fi aceasta, este imposibil ca alegerea 
să nu afecteze interesele majore ale constructorilor de armament din 
celelalte state. În plus, potenţialul economic mult diferit al membrilor 
NATO ar conduce inevitabil şi obiectiv la o hegemonie industrială a unor 
ţări, în special SUA.  

Ca urmare, în scurt timp s-ar ajunge la situaţia inacceptabilă ca 
dotarea armatelor să scape de sub controlul factorului naţional. De altfel, 
este cunoscut că partenerii vest-europeni ai americanilor sunt nemulţumiţi 
pentru că sub pretextul compatibilităţii, aceştia vând tehnică militară de cca. 
10 ori mai mult decât cumpără. 
 Introducerea în dotare a aceluiaşi tip de tehnică de luptă este prea 
puţin agreată şi din cauză că, din practica de până acum, în general, statul 
furnizor tinde să pună la dispoziţie modele uzate moral, în timp ce pentru 
dotarea proprie are în vedere modele noi, cu performanţe superioare (este 
cazul transportorului blindat M113 care, deşi modernizat de mai multe ori, 
nu este altceva decât un prim urmaş al transportoarelor utilizate de 
americani în al 2-lea război mondial). 
 

2. Pe de altă parte, s-a avut în vedere realizarea în comun a unor 
categorii de tehnică militară, urmată de introducerea în dotare a unor modele 
proprii dezvoltate pe baza experienţei acumulate în timpul cooperărilor 
respective. 
  

3. O altă direcţie de acţiune a fost aceea privind unificarea unora 
dintre ansamblurile, subansamblurile sau reperele din construcţia tehnicii de 
luptă. În acest sens, se poate da ca exemplu sistemul „tun-muniţie” de 
calibrul 120 mm de pe tancurile Leopard 2 şi M1A1. De asemenea, se poate 
da ca exemplu şi faptul că, indiferent de ţara în care se fabrică, puştile 
calibrul 5,56 mm utilizate în NATO, trag cu aceaşi muniţie. 
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4. În sfârşit, s-a avut în vedere un concept mai larg asupra 
compatibilităţii şi anume acela potrivit căruia două sau mai multe sisteme 
pot avea soluţii constructiv-funcţionale mai mult sau mai puţin diferite, dar 
în mod obligatoriu trebuie să poată coopera în luptă fără să se perturbe 
reciproc şi fără ca, din cauza caracteristicilor tehnico-tactice proprii, să nu 
poată îndeplini în mod corespunzător aceaşi misiune. 
 De exemplu, două tancuri diferite din punct de vedere constructiv-
funcţional sunt compatibile dacă mijloacele lor de comunicaţii pot funcţiona 
în aceaşi gamă de frecvenţă, cu aceaşi bătaie şi acelaşi sistem de protecţie 
împotriva bruiajului. 
 Acest concept privind compatibilitatea, pe lângă faptul că permite 
cooperarea în luptă a unor tipuri diferite de tehnică, prezintă şi avantajul că 
menajează interesele naţionale ale partenerilor. Astfel, pornind de la un set 
de cerinţe tactico-tehnice care condiţionează cooperarea în luptă, fiecare ţară 
poate să-şi dezvolte un model propriu utlizând în acest scop acele soluţii pe 
care le consideră optime şi pentru materializarea cărora dispune de resurse, 
în condiţii de cost acceptabile. 
 Conceptul acesta constituie şi baza orientării către NATO. Având în 
vedere dotarea proprie, desigur că trebuie fundamentat un concept al 
compatibilităţii în perioada de tranziţie. 
 Specialiştii arată că trebuie avut în vedere, că nu se poate pune 
problema înlocuirii totale, într-un timp scurt, a tehnicii din dotare. În 
anumite domenii înlocuirea s-ar putea să nu fie necesară, deoarece 
caracteristicile tehnico-tactice asigură o compatibilitate operaţională 
similară celei existente în NATO. 
 

 Rezultă că, problema compatibilităţii şi interoperabilităţii trebuie 
analizată cel puţini din două puncte de vedere: 
 

 a) În primul rând, este vorba de o compatibilitate tehnico-tactică, 
ceea ce înseamnă că două sisteme sunt compatibile dacă asigură 
performanţe identice sau similare. 
 Astfel, două sau mai multe obuziere diferite care trag proiectile 
explozive cu masa cuprinsă între 43 şi 47 kg, la o bătaie maximă de circa 39 
km, sunt compatibile, deoarece pot îndeplini aceaşi misiune. 
 Compatibile sunt şi acele tancuri, care, deşi diferite din punct de 
vedere constructiv, pot să realizeze aceaşi viteză astfel încât ele se pot 
deplasa, împreună, într-un anumit câmp tactic cu scopul de a îndeplini 
aceaşi misiune. 
 În cazul unor sisteme complexe (tanc, obuzier, M.L.I., T.A.B. etc.) 
nu poate fi vorba decât întâmplător de o compatibilitate perfectă deoarece 
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din punct de vedere tactic, relevantă este posibilitatea sistemelor respective 
de a coopera pe durata unei anumite misiuni. 
 Dotarea actuală a NATO, evidenţiază pregnant conceptul prezentat 
mai sus, respectiv faptul că fiecare armată este echipată cu sisteme proprii, 
deci diferite din punct de vedere constructiv-funcţional, dar capabile să 
coopereze la îndeplinirea aceleaşi misiuni. Această situaţie nu este un 
rezultat aleator, ci unul datorat unor preocupări majore, având ca scop, între 
altele, asigurarea unei compatibilităţi tehnico-tactice. 
 Exemple în acest sens sunt programele comune ale unor ţări membre 
NATO privind construcţia de tancuri, a unui obuzier autopropulsat, precum 
şi a unuia tractat, destinate pentru misiuni de sprijin general. 
 De exemplu, tancurile Leopard 1 şi AMX 30 au fost realizate după 
ce Germania şi Franţa au cooperat multă vreme în cadrul unui program 
comun, când a fost elaborat un concept care, între altele, a pus bazele unei 
compatibilităţi tehnico-tactice. 
 Tot din cooperarea în cadrul unui program comun au rezultat şi 
tancurile Leopard 2/Germania şi M1A1/SUA. 
 De asemenea, o amplă cooperare între Germania, Marea Britanie şi 
Italia a avut drept obiectiv realizarea în cadrul unui program comun, a unui 
obuzier autopropulsat pentru sprijin general (SP-70 calibrul 155 mm), care 
ulterior, a constituit baza dezvoltării obuzierelor autopropulsate M109G/ 
Germania, AS 90/Marea Britanie şi OTO MELARA/Italia. 
 Într-o situaţie similară, se află şi obuzierele pentru sprijin general 
tractate, dezvoltate în mai multe ţări NATO, pe baza experienţei acumulate 
în cadrul programului privind realizarea obuzierului FH-70 calibrul         
155 mm. 
 O sumară analiză a acestor obuziere evidenţiază, fără echivoc, 
compatibilitatea lor tehnico-tactică. 
 Nu în toate domeniile au existat programe comune privind realizarea 
unor sisteme, cu toate că şi în absenţa acestora preocupările privind 
asigurarea unor compatibilităţi au fost accentuate. 
 De pildă, ne este cunoscut faptul că problema compatibilităţii 
tehnico-tactice a devenit o preocupare în sine, respectiv obiectivul unor 
studii ample. În acest sens, se menţionează că în anul 1989, 30 de firme 
specializate în construcţia de armament şi tehnică de luptă, din 9 ţări NATO 
(Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Spania, SUA şi Marea 
Britanie) au iniţiat un studiu care să fundamenteze un concept de 
compatibilitate aplicabil în interiorul organizaţiei începând cu anul 2000. 
 Scopul acestui studiu, cel puţin în domeniul construcţiei de tancuri, 
nu este acela de a introduce în dotarea armatelor NATO acelaşi tanc, ci de a 
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elabora cerinţe comune, care să fie avute în vedere încă din faza de 
proiectare şi care să ţină seama de condiţiile specifice fiecărei armate.  

De exemplu, se preconizează ca organizarea generală a tancului să 
fie unitară (postul mecanicuului conductor în partea frontală a cutiei 
blindate, camera de luptă în centrul acesteia, iar camera energetică în spate), 
armamentul principal să tragă aceleaşi tipuri de lovituri, iar comunicaţiile să 
se asigure cu aceleaşi staţii de emisie-recepţie. În schimb, fiecare ţară va 
putea să utilizeze în construcţia tancului propriu o serie de ansambluri şi 
subansambluri pe care le va considera corespunzătoare, fără ca deciziile 
respective să fie supuse unor reglementări comune. Astfel, vor putea fi 
adoptate, sisteme de conducere a focului, agregate energetice, suspensii etc., 
caracterizate prin soluţii constructiv-funcţionale diferite, eventual specifice 
ţărilor respective. 
  

b) Un al doilea aspect al compatibilităţii este acela privind logistica 
(asigurarea tehnico-materială). 
 Experienţa acumulată în domeniul construcţiei de armament şi 
tehnică blindată, dar mai ales în timpul conflictelor militare izbucnite după 
Al 2-lea Război Mondial, a evidenţiat faptul că succesul în luptă este 
dependent, în mare măsură, de activităţile complexe care se desfăşoară în 
sfera logisticii. 
 Concluzia aceasta este întărită de constatarea că, aproape 
întotdeauna, introducerea în dotare a unui armament sau a unui blindat, a 
atras după sine modificări importante în domeniul logisticii. Ca urmare, se 
poate afirma că „arsenalul” logistic poartă amprenta sistemului pe care îl 
deserveşte, iar posibilitatea de extindere a domeniului său de utilzare, în 
scopul deservirii altor sisteme, este redusă şi, de cele mai multe ori, prea 
puţin satisfăcătoare din punct de vedere tehnico-tactic. 
 Situaţia prezentată mai sus sugerează ideea că, în general, în 
domeniul sistemelor la care ne referim, compatibilitatea logistică este foarte 
redusă. 
 Aşa ar fi dacă cooperarea în luptă a două sisteme diferite ar depinde, 
în mod decisiv, de interschimbabilitatea unor ansambluri, subansambluri sau 
chiar repere. 
 În realitate, se concepe un sistem pornind de la ideea că, în cazul 
unor defecţiuni majore, datorate fie inamicului, fie unei fiabilităţi scăzute, 
reintegrarea acestuia în luptă ar putea să fie posibilă datorită remedierii 
acestora, utilizând logistica specifică altui sistem. 
 În fond, se pune problema ca „arsenalul” logistic să-şi facă datoria, 
cu precădere înainte de începerea misiunii de luptă. Cu alte cuvinte, 
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conceptul compatibilităţii logistice, spre deosebire de cel privind 
compatibilitatea tehnico-tactică, nu trebuie încorsetat mai mult decât este 
cazul, în limite foarte stricte. 
 Se poate afirma că, în general, în domeniul sistemelor militare, 
compatibilitatea logistică trebuie înţeleasă ca un concept operaţional, în baza 
căruia menţinerea capacităţii de luptă este posibilă pe baza unui set de 
prevederi de exploatare, întreţinere şi reparaţii, aplicabil la o gamă cât mai 
largă  de sisteme similare. 
 În conformitate cu prevederile NATO, compatibilitatea 
armamentului şi tehnicii de luptă presupune, cel puţin, respectarea 
următoarelor principii de bază: 
 - organizare generală identică; 
 - sistem care să tragă cu muniţie standard; 
 - caracteristici tactico-tehnice care să permită îndeplinirea aceloraşi 
misiuni în condiţii de teren, meteorologice şi de climă identice; 
 - logistică similară, în special în ceea ce priveşte operaţiunile de 
evacuare şi reparaţii. 
 
 

27. FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 
ALE UNIUNII EUROPENE 

ŞI PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
 
 Politica de coeziune economică şi socială este o politică 
fundamentală a Uniunii Europene, care promovează dezvoltarea armonioasă 
generală a Comunităţii, prin reducerea disparităţilor între nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor state/regiuni. 

Prin promovarea coeziunii, Uniunea Europeană încurajează 
dezvoltarea economică durabilă, armonioasă şi echilibrată, contribuie la 
creşterea ocupării forţei de muncă, protejarea mediului şi asigurarea 
egalităţii de şanse. 

Fondurile Structurale şi de Coeziune reprezintă instrumentele 
financiare nerambursabile, prin care Uniunea Europeană sprijină realizarea 
obiectivelor coeziunii economice şi sociale.  

Acestea sunt: 
• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
• Fondul Social European (FSE) 
• Fondul de Coeziune (FC) 

România va beneficia de aceste fonduri începând cu 1 ianuarie 2007. 



 247

27.1. Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene 
 
Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care 

Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi 
sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. 
 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – este fondul 
structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de 
investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare 
locală şi întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi la conversia economică şi 
socială pentru zone care se confruntă cu dificultăţi structurale. 

Măsuri eligibile: 
• Investiţii productive care permit crearea sau menţinerea de 

locuri de muncă permanente; 
• Investiţii in infrastructura, cu diferite scopuri în funcţie de 

Obiectivul de intervenţie; 
• Dezvoltări indigene: dezvoltare locală şi a IMM-urilor. 

 

Fondul Social European (FSE) – este fondul structural destinat 
politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei 
de muncă şi dezvoltare a resurselor umane. 

Contribuie la: 
• promovarea oportunităţilor pentru angajarea forţei de muncă 

- şomeri şi grupuri dezavantajate, prin creşterea mobilităţii 
lor şi facilitarea adaptării lor la schimbările industriale; 

• implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă. 

Măsuri eligibile: 
• Asistenţă pentru persoane: instruire educaţională şi 

vocaţională, ajutor pentru angajare, educaţie superioară în 
ştiinţă şi cercetare, informare asupra unor noi surse de locuri 
de muncă; 

• Asistenţă pentru structuri şi sisteme: îmbunătăţirea sistemelor 
de educaţie şi instruire, modernizarea serviciilor de angajare 
a forţei de muncă, dezvoltarea de sisteme care să anticipeze 
nevoile de calificare; 

• Măsuri însoţitoare: conştientizare, servicii, etc. 
 

Fondul de Coeziune (FC) – este instrumentul financiar care sprijină 
investiţii în infrastructura de transport şi mediu. 
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Procesul de programare 
 

La începutul fiecărei perioade de programare (cadru financiar 
multianual pe o perioadă de 7 ani), Uniunea Europeana decide asupra 
bugetului dedicat Instrumentelor Structurale şi defineşte regulile de bază 
care se aplica în utilizarea lor. 

Bugetul este împărţit pe State Membre şi Obiective de intervenţie; 
zonele care pot beneficia de finanţare din Fonduri Structurale sunt definite 
de Comisie în acord cu Statul Membru implicat.  

Comisia propune orientări tematice comune pentru toate Statele 
Membre. Ca urmare a acestor decizii UE, fiecare Stat Membru – cu 
implicarea actorilor economici şi sociali relevanţi – stabileşte propriile 
obiective strategice de dezvoltare pentru a căror realizare se elaborează un 
Plan Naţional de  Dezvoltare (PND). 

Statul Membru şi Comisia Europeană discută asupra conţinutului 
Planului Naţional de Dezvoltare şi, pe baza acestuia, definesc cea mai 
adecvată repartizare a fondurilor naţionale şi comunitare necesare 
implementării lui.  

Documentul rezultat este Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC). Ca 
urmare a negocierilor, Comisia adoptă CSC si programele sale operaţionale 
regionale sau sectoriale (Programe Operaţionale). 

Autorităţile naţionale sau regionale trasează şi aprobă detaliile 
operaţionale ale acestor programe în documente numite Programe 
Complement, asupra cărora este informată Comisia. Odată ce Programele 
Complement sunt agreate, programele devin operaţionale. 
 

Principii de programare a fondurilor structurale 
 

A. Complementaritate: acţiunile comunitare trebuie să fie complementare 
sau să contribuie la operaţiunile naţionale corespondente. 
 

B. Parteneriat: acţiunile Comunitare trebuie realizate printr-o strânsă 
consultare între Comisie şi Statele Membre, împreună cu autorităţi şi 
organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autorităţi regionale şi 
locale, parteneri economici şi sociali. Parteneriatul trebuie să acopere 
pregătirea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare. 
Statele Membre trebuie să asigure asocierea partenerilor relevanţi la diferite 
stadii ale programării. 
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C. Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor 
alese de Comisie. Principalele priorităţi ale programului de dezvoltare sunt 
definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu Comisia, dar 
alegerea proiectelor şi managementul lor sunt sub responsabilitatea 
exclusivă a autorităţilor naţionale şi regionale. 
 

D. Adiţionalitate: Ajutorul Comunitar nu poate înlocui cheltuieli 
structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Bugetele 
Programului pot include atât fonduri UE cât şi fonduri naţionale din surse 
publice sau private. 
 

E. Compatibilitate: Operaţiunile finanţate de Fonduri Structurale trebuie să 
fie în conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum şi cu politicile şi 
acţiunile UE, inclusiv regulile privind concurenţa, achiziţiile publice, 
protecţia mediului, eliminarea inegalităţilor, promovarea egalităţii între 
bărbaţi şi femei. 
 

F. Multianualitate: acţiunea comună a Comunităţii şi Statelor Membre 
trebuie să fie implementată pe o bază multianuală printr-un proces de 
organizare, luare de decizii şi finanţare bazat pe formularea de strategii 
integrate şi coerente multi-anuale şi definirea de obiective concrete. 
 

G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe câteva obiective 
prioritare; de fapt, o mare parte a cestora acoperă un număr limitat de zone, 
care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele rămase sunt 
dedicate anumitor grupuri sociale care se confruntă cu dificultăţi în toată 
Uniunea Europeană, fără a satisface criterii geografice speciale. 
 
 27.2. Planul Naţional de Dezvoltare 
 
 Planul Naţional de Dezvoltare (PND) reprezintă documentul de 
planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, care 
orientează şi stimuleată dezvoltarea economică şi socială a ţării, în 
concordanţă cu politica de coeziune a Uniunii Europene şi similar 
programării realizate de statele membre. 

PND 2007-2013 este primul plan de dezvoltare care fundamentează 
accesul României la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii 
Europene, după data aderării, în calitate de stat membru. 

Planul stă la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităţilor şi 
obiectivelor strategice de dezvoltare ale României, pe care Uniunea 
Europeană le va sprijini cu Fonduri Structurale şi de Coeziune în perioada 
de referinţă. 
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Sprijinul financiar care va fi acordat României prin intermediul 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune, după data aderării, se va cifra la circa 
4% din PIB-ul anual al României, la care se adaugă cofinanţarea naţională. 
Aceasta înseamnă o asistenţă nerambursabilă anuală de circa trei ori mai 
mare decât fondurile de pre-aderare, acordate prin programele Phare, ISPA 
şi SAPARD. 

 

Structura PND 2007-2013 cuprinde următoarele capitole: 
• Analiza situaţiei economice şi sociale; 
• Strategia de dezvoltare pentru perioada 2007-2013; 
• Programarea financiară multianuală; 
• Mecanismele de implementare a PND; 
• Cadrul partenerial pentru elaborarea PND. 

 

Pornind de la domeniile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi 
de Coeziune şi de la analiza situaţiei socio-economice actuale a ţării, au fost 
identificate următoarele priorităţi naţionale de dezvoltare pentru PND 
2007-2013: 

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere; 

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
• Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare 
şi combaterea excluziunii sociale; 

• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în 
sectorul agricol; 

• Sprijinirea dezvoltării echilibrate a tuturor regiunilor ţării. 
 

Finanţarea din partea Uniunii Europene pentru prioritatea 
„Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 
agricol” va fi asigurată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală, instrument al Politicii Agricole Comune, şi prin Fondul European 
pentru Pescuit, instrument al Politicii Comune de Pescuit. 

Pentru fiecare prioritate naţională de dezvoltare vor fi elaborate 
Programe Operaţionale detaliate, pentru implementarea Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune în domeniile corespunzătoare. 

Calendarul de lucru este în conformitate cu calendarul stabilit 
împreună cu Comisia Europeană, PND 2007-2013 şi Programele 
Operaţionale, finalizat şi aprobat de către Guvernul României în luna 
decembrie 2005, fiind transmis, ulterior, Comisiei Europene. 
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Procesul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune la 
nivelul Uniunii Europene presupune respectarea principiului 
parteneriatului, respectiv cooperarea şi consultarea între autorităţile publice 
naţionale şi regionale competente, partenerii economici şi sociali şi alte 
organisme relevante, în vederea stabilirii priorităţilor şi obiectivelor 
strategice de dezvoltare. 

 

Cadrul instituţional şi partenerial pentru elaborarea PND a fost 
stabilit prin HG nr.1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului 
Naţional de Dezvoltare. Coordonarea generală a procesului de planificare 
revine Ministerului Finanţelor Publice, prin Autoritatea de Management 
pentru Cadrul de Sprijin Comunitar. 

 

Structurile parteneriale pentru elaborarea PND sunt: 
• La nivel naţional: Comitetul Interinstituţional pentru 

elaborarea PND (CIP); 
• La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea 

Planurilor de Dezvoltare Regională (CRP). 
Structurile parteneriale create pentru elaborarea PND (CIP şi CRP) 

atrag, într-un proces consultativ continuu şi transparent, numeroşi „actori” 
relevanţi, publici şi privaţi, existenţi la nivel local, regional şi naţional, în 
vederea armonizării şi ordonării opţiunilor de dezvoltare. 
 
 

28. STRATEGIA NAŢIONALĂ  
DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE,  

PENTRU PERIOADA 2007-2013 
 

Proiectul „Elaborarea strategiei naţionale în domeniul CDI pentru 
perioada 2007-2013 bazată pe elementele unei planificări strategice”, 
iniţiat de consorţiul STRATEG, format din Centrul de Cercetare pentru 
Membrane şi Materiale Macromoleculare din Bucureşti, împreună cu 
Universitatea Româno-Americană şi IPRONEF SA, urmează a fi finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin programul său sectorial. Până la 
semnarea contractului de finanţare publică, consorţiul STRATEG a hotărât 
să declanşeze primele activităţi ale proiectului, finanţarea fiind asigurată din 
fondurile proprii alocate în contul cofinanţării acestui proiect. Consorţiul 
STRATEG şi-a propus să publice rezultatele ştiinţifice ale proiectului, în 
scopul unei largi dezbateri naţionale asupra „politicii” ştiinţei din România. 

Proiectul va avea ca bază de plecare diagnoza situaţiei actuale a 
cercetării din România, luând în considerare rezultatele pozitive, precum şi 
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deficienţele, constatate în derularea Planului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare şi Inovare (PNCDI-1) din perioada 1999-2006, precum şi 
necesitatea afirmării şi integrării cercetării din România, în cercetarea 
europeană şi mondială. 

În vederea elaborării strategiei naţionale pentru domeniul CDI, 
bazată pe elementele unei planificări strategice, proiectul îşi propune să 
rezolve următoarele: 

• evaluarea performanţelor actuale ale activităţii de cercetare-
dezvoltare (în special rezultatele PNCDI-1); 

• analiza sistemului actual de organizare şi conducere a 
activităţii de CDI; 

• evaluarea mediului extern şi analiza factorilor externi de 
influenţă; 

• evaluarea mediului intern şi analiza factorilor interni de 
influenţă; 

• Selectarea factorilor strategici în activitatea de CDI şi 
revizuirea viziunii, misiunii şi a obiectivelor strategice; 

• Generarea variantelor alternative de strategie şi selectarea 
celei mai adecvate strategii; 

• Elaborarea instrumentelor şi procedurilor de implementare a 
strategiei; 

• Conceperea sistemului de indicatori de evaluare a 
performanţelor şi elaborarea instrumentelor şi procedurilor de 
control. 

 

 Proiectul are în vedere faptul că multe studii au identificat o asociere 
pozitivă dintre nivelurile crescute ale activităţii inovative naţionale şi 
performanţele comerciale ale producţiei. În pofida acestei constatări, multe 
din aceste analize prezintă insuficienţă, având o perspectivă „statică” 
deoarece examinează aceste conexiuni numai la un moment dat, ceea ce 
conduce la eliminarea din analiză a unor posibile tendinţe de importanţă 
vitală pentru politica ştiinţei şi tehnologiei; în special, eroziunea potenţială a 
asocierii spaţiale dintre activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele 
economice, aşa cum s-a sugerat prin „ipoteza globalizării”. 
 Acest punct de vedere aste argumentat prin faptul că 
internaţionalizarea, prin răspândirea întreprinderilor naţionale, intensificarea 
colaborării internaţionale în cercetare şi asocierile de tip „joint-venture”, 
sistemele dezvoltate de comunicaţii şi transport şi marea mobilitate a 
cercetătorilor şi a altor resurse, a fost trăsătura dominantă a economiei 
mondiale mai bine de 50 de ani. Drept urmare, conexiunea geografică dintre 
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eforturile tehnologice şi beneficiile economice, poate să nu fie una necesară 
şi se poate face ipoteza unei graduale şi pronunţate dezasocieri, 
concomitentă internaţionalizării. 

Dacă ipoteza globalizării este realistă, atunci sunt necesare profunde 
argumente şi studii, aşa cum îşi propune proiectul, pentru legitimarea unei 
politici orientate spre stimularea ştiinţei şi tehnologiei, la nivel regional sau 
naţional, în scopul de a atrage un folos din comerţ sau din alte acţiuni 
economice. 

Ştiinţa cuprinde multe domenii şi activităţi, iar dintre acestea  analiza 
se va referi doar la activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare. 

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică sunt principalele 
activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social. Misiunea 
de a elabora, aplica, monitoriza şi evalua politicile în domeniile cercetării-
dezvoltării şi inovării este îndeplinită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
ca organism al administraţiei publice centrale pentru acest domeniu. 

Planul Naţional CDI actual, lansat în 1999 ca principal instrument 
prin care statul realizează politica generală în domeniul cerectării-dezvoltării 
şi al inovării, se va încheia în 2006. 

Următorul Plan Naţional, proiectat pentru perioada 2007-2013, 
constituie un instrument principal de finanţare a domeniului CDI, alături de 
alte programe de cercetare prevăzute de Ordonanţa nr.57/2002, aprobată 
prinLegea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca o primă etapă în procesul de elaborare a startegiei naţionale în 
domeniul CDI, pe perioada 2007-2013, şi de definire a instrumentelor de 
implementare şi evaluare a acestei strategii, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Departamentul Cerceatre, a realizat, printr-un contract de 
cercetare din planul sectorial din anul 2004, proiectul „Metodologie şi 
proceduri pentru definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice ale 
cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice naţionale pe perioada 2005-
2010”, ulterior stabilindu-se perioada 2007-2013. 

Orientările, direcţiile şi obiectivele se referă la preocupările privind 
studiul productivităţii şi competitivităţii la nivel internaţional a României, 
care depind de rapida acumulare a cunoaşterii, de difuzarea efectivă a 
tehnologiilor noi şi a experienţei pozitive. 

Evoluţiile recente şi perspectivele dezvoltării ţărilor din Uniunea 
Europeană prin Ştiinţă şi Tehnologie, precum şi prin adaptarea acestora la 
fenomenul globalizării, trebuie să determine o nouă atitudine a României în 
ceea ce priveşte eficacitatea tranziţiei şi competitivitatea sa, în contextul 
integrării europene. 
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Lipsa interacţiunilor dintre actorii sistemului, discordanţa dintre 
cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă, proasta funcţionare a 
organizaţiilor de transfer tehnologic, deficienţele de informare şi de 
absorbţie a rezultatelor cercetării, pot conduce la o scădere a performanţei 
inovative a unei ţări. Din perspectiva conceptului SNI, noi tipuri de politici 
sunt necesare prevenirii şi/sau corectării căderilor sistemice, în mod special, 
direcţionării către dezvoltarea reţelelor şi îmbunătăţirea capacităţii de 
absorbţie a firmelor. 

Astfel de politici pun accentul pe activităţi asociate de cercetare 
(„joint research”) şi pe alte cooperări tehnice dintre întreprinderi şi instituţii 
din sectorul public. 

Aceste politici recunosc importanţa fluxului informaţional al 
cunoaşterii şi al accesului la reţelele tehnologice. În acest sens, sunt 
implementate infrastructuri şi politici de susţinere a tehnologiei informaţiei. 

Problemele ce îi preocupă pe cercetătorii şi factorii de decizie 
români se referă la metodele şi instrumentele care să asigure cea mai înaltă 
creştere economică durabilă, locuri de muncă şi un standard de viaţă ridicat, 
în condiţiile stabilităţii financiare, contribuind, astfel, la dezvoltarea 
economiei naţionale şi la creşterea expansiunii economice a României în 
procesul dezvoltării economice şi la dezvoltarea comerţului internaţional 
românesc, pe o bază multilaterală şi nediscriminatorie, în concordanţă cu 
cerinţele pieţei internaţionale. 

În Uniunea Europeană s-a dezvoltat conceptul „Sistem Naţional 
Inovativ” (SNI), care porneşte de la premisa că înţelegerea legăturilor dintre 
actorii implicaţi în inovare este fundamentul îmbunătăţirii performanţei 
tehnologice.  

Inovarea şi progresul tehnic sunt rezultatul unui complex ansamblu 
de relaţii între actorii producţiei, distribuţiei şi aplicării diferitelor forme ale 
cunoaşterii. Performanţa inovativă a unei ţări depinde, într-o mare măsură, 
de modul cum aceşti actori interrelaţionează ca elemente ale unui sistem de 
creare de cunoştinţe şi cum utilizează tehnologiile. Aceşti actori sunt, în 
primul rând, întreprinderile private, universităţile, institutele publice de 
cercetare, ca structuri instituţionale, şi forţa de muncă din interiorul 
acestora. 

„Ştiinţa şi tehnologia, prin ceea ce produc, sunt privite ca o piatră 
de temelie a trecutului nostru, putere a prezentului nostru şi ca speranţă a 
viitorului nostru. Din această credinţă s-a născut un contract neoficial între 
comunitatea ştiinţifică şi societate. Acest contract conferă privilegii şi 
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libertăţi oamenilor de ştiinţă, în perspectiva că aceştia vor asigura mari 
beneficii societăţii, în ansamblul său” 32. 

Summit-ul de la Lisabona din 2000 a statuat ambiţia de a crea în UE 
cea mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume pânã în 2010. 
Platforma acestei agende este piaţa internã. Cu aderarea României şi 
Bulgariei în 2007, UE va avea o populaţie de 450 de milioane, din care cea 
mai mare parte consumatori prosperi şi cu venituri medii. 

Aceasta oferă o piaţă internă suficient de mare pentru a exploata pe 
deplin economiile de scară în industriile în care mărimea este importantă, 
pentru a da posibilitatea specializării într-o mare varietate de nişe de piaţă şi 
pentru ca, astfel, concurenţa să determine inovare şi reducerea costurilor.  

Sistemul de piaţă este recunoscut ca cea mai eficientă modalitate de 
a organiza o economie modernă şi dinamică. Totuşi se consideră că o piaţă 
nereglementată are defecte majore, în special atunci când industriile sunt 
extrem de concentrate. De aceea, guvernele emit reguli pentru a aborda o 
gamă largă de preocupãri ale consumatorilor, preocupări de mediu şi de alt 
tip. Pentru UE, aceasta înseamnă o acţiune complicată de echilibrare între 
reglementările la nivel naţional şi cele la nivel european, cele din urmă fiind 
mai eficiente când există semnificative efecte transfrontaliere ale legislaţiei 
naţionale. 

 
28.1. Abordarea barierelor tehnice: armonizarea 
 
„Vechea abordare” a standardelor tehnice presupunea măsuri UE 

foarte detaliate pentru fiecare produs; progresele erau foarte lente datorită 
necesităţii unor compromisuri între ţări membre cu tradiţii naţionale foarte 
diferite. 
 Noua abordare, aplicată din 1985, nu solicită o centralizare a 
normelor, ci acordul asupra scopurilor şi o apropiere a măsurilor – legile 
naţionale trebuie ajustate când şi în măsura în care este necesar să se asigure 
că schimburile transfrontaliere nu sunt împiedicate, direct sau indirect. Noua 
abordare a armonizării tehnice este suplimentată de o „abordare globală a 
evaluării conformităţii”.  
 

Aceste noi abordări încearcă să realizeze un echilibru între: 
• Asigurarea liberei circulaţii a bunurilor prin armonizare tehnică pentru 
toate sectoarele de produse, şi 

                                                           
32 Guston H. DAVID, Keinston KENNETH, The Fragile Contract, MIT Press, 
Massachusetts, 1994. 
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• Garantarea unui nivel ridicat de protecţie a obiectivelor de interes public 
(articolul 95 Tratatul CE). 
 

Procedura generală este: 
• Stipularea cerinţelor esenţiale de sănătate şi siguranţă pentru grupe de 
produse; 
• Stabilirea unor standarde tehnice în organismele europene de 
standardizare; 
• Ulterior, specificarea unor standarde comune, dar voluntare, care reduc 
costurile informaţiilor pentru firme şi proiectanţii tehnici. 

Organismele europene de standardizare redactează specificaţii 
tehnice care oferă un singur traseu spre conformitate, dar firmelor şi 
industriei li se oferă o gamã largă de posibilităţi de îndeplinire a obligaţiilor 
lor. Din 1987, au fost emise 25 de directive în baza noii abordări (de 
exemplu, Directiva privind echipamentele tehnice – 98/37/CE). 

 

Inovaţiile cheie sunt: 
• Limitarea cerinţelor obligatorii la aspectele esenţiale de sănătate şi 
siguranţă pentru grupe de produse; 
• Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de evaluare a conformităţii; 
• Introducerea marcajului CE. 
 

28.2. Abordarea barierelor tehnice: recunoaşterea reciprocă 
 
Reglementãrile tehnice din statele membre UE sunt motivate de 

obiective în cea mai mare parte similare referitoare la siguranţă, sănătate, 
mediu şi protecţia consumatorului. 

Aceasta ar însemna că înlocuirea măsurilor naţionale cu măsuri UE 
armonizate este inutilã – libera circulaţie a bunurilor ar trebui permisă chiar 
dacă detaliile reglementărilor interne diferă de cele din ţara de origine. În 
acest mod, ţara importatoare recunoaşte regimul de reglementare al ţării 
exportatoare – de unde şi „recunoaşterea reciprocã”. 

Acest principiu s-a dezvoltat din jurisprudenţă, respectiv decizia 
Cassis de Dijon, în care s-a stabilit că:  

• Un produs fabricat şi comercializat în mod legal în alt stat membru 
poate fi acceptat pe piaţa naţională, cu excepţia cazului în care interzicerea 
este justificată de cerinţe obligatorii, de exemplu protecţia sănătăţii sau 
siguranţa. 
 • O ţară nu poate aplica reglementări naţionale detaliate dacă 
obiectivul sau efectul legii relevante în alte state membre este echivalent 
celui din ţara importatoare. 
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Dacă obiectivul sau efectul reglementării nu este echivalent, atunci 
libera circulaţie poate fi împiedicată. Articolul 95 CE (fostul articol 100a 
CE) permite apoi apropierea, prin vot cu majoritate calificatã în Consiliu. 

Recunoaşterea reciprocă are o serie de avantaje importante. În 
primul rând, piaţa internă a bunurilor poate fi realizată mai rapid. În al 
doilea rând, ajută la descurajarea suprareglementării de către statele 
membre, deoarece aceasta i-ar putea dezavantaja pe proprii producători. În 
al treilea rând, introduce un element de concurenţă de reglementare prin 
comerţul transfrontalier şi, astfel, atrage atenţia asupra celor mai bune 
practici. Deşi poate fi numită, pe bună dreptate, o „inovaţie remarcabilă”, 
aceasta acoperă cel mult 30% din comerţul intracomunitar. În practică, 
datorită costurilor ridicate de informare, tranzacţie şi conformitate, proporţia 
este mult mai scăzută. 

 
 

29. POLITICA DE SECURITATE ŞI APĂRARE A ROMÂNIEI 
DIN PERSPECTIVA POLITICII EXTERNE  

ŞI DE SECURITATE COMUNE  
ŞI A POLITICII EUROPENE DE SECURITATE ŞI APĂRARE 

 
29.1. Poziţia României faţă de politica externă şi de securitate 

comună 
 

„Relaţiile Externe” şi „Politica Externă şi de Securitate Comună” – 
PESC – (capitolele 26 şi 27) au fost printre primele capitole de negociere 
deschise de România după lansarea negocierilor de aderare cu Uniunea 
Europeanã, pe 15 februarie 2000. Aceste capitole au fost închise temporar în 
iunie 2000. 

Conform documentelor de poziţie prezentate, România a declarat că 
acquis-ul comunitar al ambelor capitole va fi acceptat şi aplicat din 
momentul aderării la UE în 2007, fără nici o perioadă de tranziţie. 

Documentul de poziţie al României pentru capitolul 27 referitor la 
PESC afirmă: 

„România este pregătită să accepte şi să aplice acquis-ul în domeniul 
Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene. 
Structurile necesare transpunerii acesteia în practică au fost create, iar 
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politica externă şi de securitate a României se bazează pe aceleaşi principii 
şi are aceeaşi orientare cu cea promovatã de Uniunea Europeană”33. 

România sprijină neproliferarea armelor nucleare, biologice şi 
chimice şi este semnatară a tuturor acordurilor internaţionale relevante în 
acest domeniu. România a introdus şi exercită un control strict în privinţa 
produselor şi tehnologiilor cu dublă întrebuinţare şi este parte la toate 
tratatele internaţionale privind controlul armamentelor. 

România este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), a 
Consiliului Europei, a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) 
şi a unui număr de alte organizaţii internaţionale. România este, de 
asemenea, un promotor activ al cooperării regionale prin participarea la o 
serie de organizaţii sau grupări regionale, precum Organizaţia de cooperare 
Economică la Marea Neagră (OCEMN), Iniţiativa Central Europeană (ICE), 
Zona Central Europeană de Liber Schimb (CEFTA), Procesul de Cooperare 
a Statelor din Sud-Estul Europei (SEECP), Procesul de la Royaumont, 
Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeanã (SECI) şi Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est. 

În prezent, România se află într-un stadiu avansat al procesului de 
rezolvare a tuturor aspectelor legate de relaţiile cu vecinii, pe baza dreptului 
internaţional, şi s-a implicat într-o reţea de acorduri trilaterale cu aceste 
state, menite a asigura pacea şi stabilitatea în Europa Centralã şi de Sud-Est. 

 

Canalele pe care România le poate utiliza pentru a se integra în 
Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) sunt multiple: 

• Consultări periodice privind securitatea europeană; 
• Participarea la procesul decizional în chestiuni referitoare la 

gestiunea aspectelor militare şi civile ale crizelor; 
• Implicarea în activităţile curente ale instituţiilor şi agenţiilor UE 

care abordează chestiuni de securitate (Consiliul Afaceri Generale, 
Comitetul Politic şi de Securitate, Comitetul Militar, Institutul Uniunii 
Europene pentru Studii de Securitate etc.); 

• Participarea la sesiunile Adunării Uniunii Europei Occidentale 
(UEO), la sesiunile Adunării Interparlamentare de Securitate şi Apărare; 

                                                           
33 Document de poziţie privind capitolul 27: Politica Externă şi de Securitate Comună, de 
Vasile PUŞCAŞ, Negociind cu Uniunea Europeană, Volumul I: Documente iniţiale de 
poziţie la capitolele de negociere, Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2003, pag.796; pentru 
versiune în limba engleză a documentului, vezi „Romania’s Position Paper Chapter 27: 
Common Foreign and Security Policy”, de Vasile PUŞCAŞ, Negotiating with the European 
Union, Vol.2: The Initial Position Papers for Chapters of Negotiation, Editura 
ECONOMICĂ, Bucureşti, 2003, pag.784. 
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• Participarea la exerciţiile şi operaţiunile de gestionare a crizelor 
conduse de UE, precum şi la multe altele. 

 

Dintr-o perspectivă militară, România are potenţialul de a constitui 
un important pilon PESA în Europa Centralã şi de Sud-Est, fapt dovedit de 
participarea sa la Forţa Multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei 
(MPFSEE), la Brigada Multinaţionalã cu Capacitate de Luptă Ridicată a 
Forţelor în Aşteptare pentru Operaţiuni ONU (SHIRBRIG), la Grupul Naval 
de Acţiune Comună în Marea Neagră (BLACKSEAFOR), la crearea unei 
brigăzi de menţinere a păcii a ţărilor din Europa Centrală (CENCOOP) şi la 
unităţi militare mixte – un batalion de menţinere a păcii româno-maghiar, o 
unitate de deminare România-Ucraina-Ungaria-Slovacia şi un batalion 
româno-moldovean. 

 

De asemenea, la nivel regional România participă activ la „Masa de 
lucru 3” pe probleme de securitate a Pactului de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est, prezidat de Comitetul Miniştrilor Apărării de Coordonare a 
Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, precum şi la Comitetul 
Politic şi Militar al Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est.  

De asemenea, România a acceptat să găzduiască în Constanţa bazele 
Brigăzii Multinaţională din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) în perioada 
2003-2006. 

 

Disponibilitatea României de a participa la cooperarea militară 
internaţională este, de asemenea, susţinutã de găzduirea instituţiilor 
regionale de formare militară, precum Centrul Regional de Pregãtire PfP din 
cadrul Universităţii Naţionale de Apărare din Bucureşti şi Centrul Regional 
de Management al Resurselor de Apărare de la Braşov.  

 

Participarea armatei române în misiuni de sprijinire a păcii este un 
alt element care subliniază viabilitatea organismului militar român la nivel 
internaţional.  

Începând din 1991, România a participat la multe operaţiuni de acest 
tip, şi anume IFOR/KFOR comandată de NATO în Bosnia şi Herţegovina 
(203 militari), ALBA şi MAPE în Albania (un ofiţer de poliţie), UNMIK în 
Kosovo (46 ofiţeri de poliţie, 4 experţi civili, un ofiţer de legătură).  

De asemenea, România ia parte la misiunile forţelor de poliţie ale 
Uniunii Europene (EUPM) din Bosnia şi Herţegovina şi la operaţiunea 
militară Concordia a Uniunii Europene din Macedonia. 
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29.2. Relaţia România – PESA din perspectiva relaţiilor 
transatlantice 
 

Analiza relaţiei România – PESA din perspectiva relaţiilor 
transatlantice ar trebui să pornească de la o serie de fapte34: 

 

• România a fost acceptată ca stat membru cu drepturi depline în 
Alianţa Nord-Atlanticã pe 29 martie 2004, o alianţă puternic influenţată din 
punct de vedere politic şi militar de SUA; 

• În principiu, România ar trebui sã devină membru al Uniunii 
Europene pe 1 ianuarie 2007. Totuşi această dată este încă o ţintă dorită în 
viitor. De aceea, România trebuie să găsească un punct de echilibru între 
poziţia sa dintr-o alianţă politico-militară din care deja face parte (NATO) şi 
o organizaţie politică la care România doreşte să adere, dar a cărei 
dimensiune de securitate şi apărare este insuficient de consolidată (UE); 

• În ultimele trei decenii, decalajul tehnologic şi de putere militară 
dintre SUA şi statele membre UE (cu excepţia relativă a Marii Britanii şi 
Franţei) a crescut35. 

Pornind de la aceasta, administraţia americană a adoptat treptat o 
abordare mai unilateralã a intervenţiilor militare, cu tendinţa de a se angaja 
în coaliţii militare ad-hoc; 

• În plus, Uniunea Europeană încă nu are ca entitate unitatea politică 
necesarã pentru construirea unei forţe armate comune. În ciuda puterii sale 
economice şi financiare globale în creştere, Uniunea Europeanã nu poate 
avea încă o prezenţă militarã globală semnificativă în cazul unui conflict, 
chiar unul difuz ca lupta împotriva terorismului, şi mai puţin probabil într-o 
situaţie de război; 

• În acelaşi timp, Uniunea Europeană nu dispune de resursele 
materiale necesare pentru construirea unei forţe militare capabile de 
intervenţie rapidă la nivel global, simultan pe mai multe teatre de operaţiuni. 

În ciuda lipsei conflictelor clasice de tipul războiului, perioada 
actuală nu este totuşi una de pace. Din acest motiv este foarte probabil că 
NATO va rămâne, cel puţin pe termen mediu, principala organizaţie 
politico-militarã europeană, iar Uniunea Europeană, prin PESC/PESA, va 

                                                           
34 x x x Liviu MUREŞAN, Adrian POP, Florin BONCIU, Politica Europeană de Securitate 
şi Apărare – element de influenţare a acţiunilor României în domeniul politicii de 
securitate şi apărare. Studiu, Institutul European din România, Bucureşti, 2004. 
35 Aşa-numita „Revoluţie a afacerilor militare” (RMA) a declanşat dezvoltarea unor 
abordãri şi tehnologii complet noi ale afacerilor militare în SUA. În ţările UE nu s-a 
manifestat o evoluţie similară. 
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sprijini intervenţiile „dure” ale NATO prin acţiuni „delicate”, legate în 
special de prevenirea crizelor şi reconstrucţia şi reabilitarea post-
conflictuale36. 

 
29.3. Concluzii 
 
Ca viitor stat membru al UE, România ar trebui să încurajeze PESA 

şi să participe la aceasta. Riscul unui posibil conflict de interese între relaţia 
România-NATO şi relaţia România-UE este scăzut, deoarece PESA nu va 
avea în viitorul apropiat capacitatea de a se angaja efectiv în operaţiuni 
militare mari. În aceste circumstanţe, România ar putea participa, de 
exemplu, la operaţiuni de menţinere a păcii în cadrul PESA sau orice alt tip 
de operaţiuni militare împreunã cu NATO. 

Ca urmare a extinderii UE după 2007, vecinii estici ai României 
(Ucraina, Republica Moldova) vor deveni atât frontiera occidentală a 
„vecinătăţii apropiate” a Rusiei, cât şi frontiera estică a „noii vecinătăţi” a 
UE. Noul context geopolitic va necesita o implicare activă a României în 
politica „noi vecinătăţi” a UE, inclusiv în gestiunea „conflictelor îngheţate” 
din Comunitatea Statelor Independente, precum cel din Transnistria. 

România poate contribui substanţial la punerea în aplicare a PESA 
prin resursele umane şi logistice existente, precum şi prin experienţele 
dobândite în misiuni de menţinere a păcii şi cooperare militarã regională. 

Pentru a mări şansele unei contribuţii relevante la PESA, România 
trebuie să promoveze şi să acţioneze în baza conceptului de cooperare inter-
agenţii în prevenirea şi gestionarea crizelor. Din punct de vedere 
instituţional, principala prioritate rămâne înfiinţarea unui Centru Naţional de 
Gestionare a Crizelor şi a unui Centru Regional de Gestionare a Crizelor în, 
Bucureşti. 

De asemenea, trebuie înfiinţate unele departamente specializate în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi al Ministerului Apărării, pentru 
punerea în aplicare a PESA şi pentru a furniza expertiza necesară unui 
proces decizional adecvat. Mai mult, ar trebui creat un departament de 
securitate europeanã şi euroatlantică la cel mai înalt nivel guvernamental. 
Acest organ ar putea funcţiona ca agenţie de coordonare şi ca punct de 
contact pentru iniţiative de cooperare internaţională. 
 
 

                                                           
36 Ovidiu-Adrian TUDORACHE, „Conflicts of interests in Europe: NATO – OSCE”, în 
Studii de Securitate vol. 2, nr. 1/2004. 
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Î N C H E I E R E 
 

În urma analizei fenomenelor şi proceselor economice care au avut 
loc rezultă faptul că (re)definirea intereselor economice individuale şi 
comune trebuie concentrată pe finalizarea tranziţiei, pe o economie de piaţă 
funcţională şi transpuse, explicit, în strategii de dezvoltare pe diferite 
termene, desigur în comun acord cu UE şi alţi factori economici zonali şi 
regionali. 

Esenţa dimensiunii economice a securităţii individuale şi colective 
constă tocmai în relansarea economică, prin niveluri de creştere rezonabile 
şi dezvoltarea cooperării locale, regionale şi zonale prin forme noi, mai 
active şi stimulative financiar-bancar şi de comerţ exterior. 

 

România, alături de celelalte ţări central- şi sud-est europene, la 
acest început de secol, parcurge un proces complex, cu profunde conotaţii şi 
determinări economice, de modernizare a întregii societăţi, într-un context 
internaţional marcat de mutaţii şi tendinţe fără precedent, în cadrul cărora 
problemele şi aspectele geo-economice au o pondere însemnată. 

 

Factorul economic este un important element de stabilizare şi 
normalizare. Chiar dacă progresele nu sunt generale şi nici excepţionale, în 
ansamblu se poate vorbi de o îmbunătăţire relativă a situaţiei economice şi 
de o angajare fermă în procesul de integrare europeană. Acest lucru implică 
asumarea obligaţiilor privind accelerarea reformelor interne, ceea ce, 
implicit, va duce la îmbunătăţirea situaţiei sociale şi la creşterea stabilităţii şi 
securităţii. 

Evoluţiile specifice din regiunile zonei, precum şi modificările 
arhitecturii europene de securitate, deschid pentru România „ferestre de 
oportunitate” unice şi reale, creând, în acelaşi timp, responsabilităţi multiple 
şi, cum era şi firesc, generează provocări complexe. 

 

Securitatea individuală şi colectivă au un conţinut 
multidimensional. Problemele şi aspectele militare continuă să marcheze şi 
fizionomia şi caracterul acestora. Se vorbeşte, deci, despre o dimensiune 
militară a lor, care înseamnă locul, rolul, ponderea, intensitatea, misiunile şi 
managementul unor structuri militare ori de tip militar, denumite forţă de 
securitate şi de apărare, în diferite acţiuni de pace, criză şi război. 



 263

În ceea ce priveşte apărarea naţională şi colectivă (comună), se va 
acţiona cu toată fermitatea pentru integrarea politico-militară în structurile 
de securitate şi apărare euro-atlantice şi europene, precum şi pentru 
perfecţionarea unor structuri manageriale şi operaţionale naţionale, 
regionale şi zonale de securitate. 

 

La finalul actualei decade a secolului nostru România va avea 
dezvoltată o capacitate de apărare credibilă, modernă şi eficientă în planul 
descurajării oricărei agresiuni; va dispune de resursele necesare îndeplinirii 
politicii de securitate şi va trebui să participe corespunzător (cu forţele şi 
mijloacele necesare) la înfăptuirea strategiei-cadru pentru securitatea 
colectivă. Există potenţial intelectual ridicat, cu nivel de pregătire şi 
educaţie în spirit european, precum şi deziderate politice pentru performanţe 
în domeniul securităţii, astfel încât să încununeze, cu succes, eforturile 
făcute. 

Garanţia unei securităţi naţionale şi colective efective poate veni de 
la resursele politice şi de la suportul social al tuturor iniţiativelor, planurilor 
şi programelor pentru apărare naţională şi integrare europeană şi euro-
atlantică, în strânsă concordanţă cu alocarea şi întrebuinţarea eficientă a 
resurselor financiare corespunzătoare. 

 

Managementul superior va trebui să completeze paleta resurselor, 
în special privind programele integrate de înfăptuire a politicii de securitate 
naţională şi colectivă, coordonarea instituţiilor implicate în asigurarea 
resurselor naţionale şi regionale, transparenţa întrebuinţării resurselor faţă 
de structurile naţionale, regionale, zonale şi europene de securitate. 

Succesele strategiei-cadru şi politicilor naţionale de securitate vor fi 
dependente, aşadar, de armonizarea întrebuinţării resurselor umane, 
spirituale, manageriale şi materiale de către factorii decizionali, abilitaţi în 
realizarea securităţii naţionale şi colective. 

Sunt suficiente premise şi provocări pentru ca România să joace un 
rol proeminent la nivel regional şi interregional, prin participarea adecvată 
la toate iniţiativele, programele şi planurile de stabilitate, securitate şi 
dezvoltare, prin politici coerente în domeniu, axate pe susţinerea statelor şi 
optimizarea capacităţilor de participare la managementul crizelor, 
dobândind o autoritate recunoscută a ţării în zonă şi în regiuni37. 

 

Bucureşti 
03.03.2006 

                                                           
37 Gabriel OPREA, Radu TIMOFTE, Constantin ONIŞOR, România – integrare şi 
securitate, Editura BALCANII ŞI EUROPA, Bucureşti, 2005, pag.127. 
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