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 1. Achiziții în programele esențiale de înzestrare 

 2. Consolidarea profilului și a credibilității în cadrul NATO și UE 

DOMENII PRIORITARE DE ACȚIUNE ÎN PRIMUL AN DE MANDAT 
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  3. Respectarea angajamentelor asumate în context aliat 

  4. Acțiuni pe linia creșterii calității vieții personalului 
militar și civil 

  5. Acțiunile MApN în lupta 
împotriva pandemiei de COVID-19 

DOMENII PRIORITARE DE ACȚIUNE ÎN PRIMUL AN DE MANDAT 
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ACȚIUNILE MApN ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

Fonduri cheltuite din bugetul 
MApN în starea de urgență: 
259.358.657 lei (53.697.444 euro) 
din bugetul MApN 

Acțiuni în sprijinul autorităților 
centrale și locale  

Spitalele militare sunt tot mai 
implicate în tratarea pacienților 
cu COVID-19 
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IMPULSIONAREA PROGRAMELOR ESENȚIALE DE ÎNZESTRARE  

 5 aeronave F-16 Fighting Falcon în cadrul 
Programului Avion Multirol  

 Implementarea sistemului de rachete sol-aer 
cu bătaie mare – HSAM/PATRIOT 
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 Inițierea programului „Platforme de 
transport multifuncționale pe roți” 

IMPULSIONAREA PROGRAMELOR ESENȚIALE DE ÎNZESTRARE  

 Recepția primului lot de transportoare 
blindate PIRANHA V 
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 Modernizarea aeronavelor IAR-99 

 Accesarea Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național – 2020 

 Finalizarea, de către Departamentul 
de Stat al SUA, a procesului de 
evaluare a cererii României privind 
disponibilitatea achiziționării 
Sistemului de instalații mobile de 
lansare rachete antinavă – SIML 

IMPULSIONAREA PROGRAMELOR ESENȚIALE DE ÎNZESTRARE  
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INVESTIȚII ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ  

 TOTAL investiții directe în economia 

națională: 3,9 mld. lei 

 Investiții indirecte (prin offset): 1,01 mld lei 
(platforme auto și transportoare blindate) 

 Investiții directe în economia națională: 2,3 mld lei 
(echipamente, materiale, lucrări de infrastructură) 

 Cheltuieli cu bunuri și servicii (muniții, mentenanță, 

echipamente de protecție): 0,56 mld lei 
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 Creșterea cu 224 militari (12 %) a 
numărului de militari în misiuni externe 
în anul 2020 

 Atingerea și depășirea pragului minim 
instituit prin Defence Investment Pledge 
a NATO 

 Dezvoltarea capabilităților NATO 
(înființarea MNC-SE) și UE (participarea la 
12 proiecte PESCO) 

CONSOLIDAREA PROFILULUI ȘI A 

CREDIBILITĂȚII ÎN CADRUL NATO ȘI UE  
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 Dezvoltarea 
parteneriatului cu SUA 
prin semnarea Foii de 
parcurs dedicată 
cooperării la nivelul 
apărării pentru perioada 
2020-2030 

PARTENERIATE STRATEGICE 

 Semnarea Planului de acțiune româno-
britanic pentru perioada 2020-2022  

 Consolidarea parteneriatelor strategice 
cu R. Polonă și R. Franceză 
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 Implementarea Planului de sprijin 
al veteranilor de război pe 
perioada stării de urgență 

Susținerea unor proiecte de acte 
normative din domeniul creșterii 
calității vieții personalului 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSONALULUI  

ÎN ACTIVITATE ȘI ÎN REZERVĂ  
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 Îmbunătățirea cadrului legislativ 
privind personalul participant la 
acțiuni militare 

Eliminarea inechităților existente în 
sistemul pensiilor militare de stat 



8 din 39 

ACTIVITATEA INSTITUTULUI CANTACUZINO 

110.000 
de teste pentru depistarea  

COVID-19 

85.000.000 
lei pentru reactivi și 
echipamente RT-PCR 

420 autorizații acordate  

pentru produse biocide 

321.000 lei  de la MApN  
pentru producerea 

OROSTIM-HV 



PROIECTUL CRUCEA CARAIMAN 

 Lucrările pe șantierul de la Crucea 
Caraiman sunt în grafic 
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 Pentru prima dată de la începerea 
lucrărilor de reabilitare, crucea a fost 
luminată pe 14 septembrie 2020 



INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ  

  213 obiective în  

curs de construcție sau 
modernizare 

Contracte 
semnate în 
valoare de 

peste 1,5 

miliarde  

de lei 
Peste  

480  

de milioane de euro –  

    plăți către companiile  

         de construcții 
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MISIUNEA ONU DIN MALI 
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CARTA ALBĂ A APĂRĂRII  
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E-LEARNING 

tablete și 

 laptopuri  

pentru  

2.250 de elevi 

din colegiile 
naționale 
militare  

1.517  

de elevi ai 
școlilor 

postliceale 
militare 

4.277  

de studenți 



VĂ MULȚUMESC! 

www.mapn.ro 

www.facebook.com/ 

@mapn.ro  

@ArmataRo 

www.instagram.com/     

@ministerul_apararii_nationale 

@armataromaniei 

twitter.com/@mapnromania 

www.youtube.com/@MApNRomania 

www.tiktok.com/@armataromaniei  


