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Declarația de la Sibiu
10 angajamente-cheie

pentru 
viitorul UE

•	 Vom	apăra	o	singură	
Europă.

•	 Vom	rămâne	uniți,	la	
bine	și	la	greu.

•	 Vom	căuta	
întotdeauna	soluții	
comune.

•	 Vom	continua	să	
protejăm	modul	nostru	
de	viață,	democrația	și	
statul	de	drept.

•	 Vom	obține	rezultate	
acolo	unde	contează	
cel	mai	mult.

•	 Vom	respecta	
întotdeauna	principiul	
echității.

•	Ne	vom	înzestra	cu	
mijloacele	potrivite	
ambițiilor	pe	care	le	
avem.

•	 Vom	proteja	viitorul	
următoarelor	generații	
de	europeni.

•	Ne	vom	proteja	
cetățenii.

•	 Europa	va	fi	un	lider	
mondial	responsabil.

Ø9 Mai
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Sibiu Declaration
10 key commitments 

for the future  
of the EU

•	We	will	defend	one	
Europe.

•	We	shall	stay	united,	
through	thick	and	thin.

•	We	will	always	look	for	
joint	solutions.

•	We	will	continue	to	
protect	our	way	of	life,	
democracy	and	the	
rule	of	law.

•	We	will	deliver	where	it	
matters	most.	

•	We	will	always	uphold	
the	principle	of	
fairness.

•	We	will	give	ourselves	
the	means	to	match	
our	ambitions.

•	We	will	safeguard	
the	future	for	the	
next	generations	of	
Europeans.

•	We	will	protect	our	
citizens.

•	 Europe	will	be	a	
responsible	global	
leader.

9th May×



Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale UE, 30-31	ianuarie	2019,	București 
Informal Meeting of the EU Defence Ministers, 30-31	January,	2019,	Bucharest

January Ø

February

March

April
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June
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I. Evaluarea activității  
Ministerului Apărării Naționale  

în cadrul Președinției României la  
Consiliul Uniunii Europene  

(PRES RO 2019)

Activitatea MApN pe durata deținerii de către  
 România a Președinției Consiliului UE a vizat 
îndeplinierea obiectivelor asumate de către 
țara noastră în cadrul celui de-al treilea pilon al 
programului de lucru al Președinției – Europa, 
actor global.

În acest context, măsurile și acțiunile întreprinse 
au urmărit consolidarea Politicii de Securitate și 
Apărare Comună (PSAC) prin:
•	 realizarea de progrese în implementarea 

inițiativelor de dezvoltare a capabilităților de 
apărare;

•	promovarea activă a parteneriatului NATO-
UE;

•	valorificarea în contextul dialogului trans-
atlantic a oportunităților de cooperare 
generate prin dezvoltarea PSAC.

Eforturile de consolidare a PSAC s-au derulat 
într-un context complex, marcat de evenimente ce 
au avut un impact major asupra demersurilor pe 
dimensiunea securității și apărării:

I. Evaluation of the  
Ministry of National Defence Activity 

during PRES RO 2019

The MoND activity throughout PRES RO 
consisted in accomplishing the objectives assumed 
by Romania, as part of the third pillar of the 
Presidency working programme-Europe, a global 
actor.

In this context, the measures taken aimed at 
consolidating the Common Security and Defence 
Policy by:
•	making progresses in the implementation 

of the initiatives to develop the defence 
capability 

•	actively promoting the NATO-EU partnership
•	making use of the cooperation opportunities 

generated by the development of the CSDP.

The CSDP consolidation efforts were made in a 
complex context, with events impacting on the 
security and defence sector:
•	continue implementing EU Global Strategy 

and improvement of the new defence 
initiatives-Permanent Structured Cooperation 
(PESCO), Coordinated Annual Review on 
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•	continuarea implementării Strategiei Globale 
a UE și maturizarea noilor ini țiative de 
apărare – cooperarea struc turată permanentă 
(PESCO), revizuirea coordonată anuală a 
apărării (CARD), Fondul European de Apărare 
(EDF); 

•	evoluția impredictibilă a procesului BREXIT;
•	negocierile privind viitorul Cadru Financiar 

Multianual ce include în premieră și fonduri 
alocate domeniului apărării;

•	alegerile pentru Parlamentul European;
•	debutul unui nou TRIO odată cu Președinția 

României, și implicit intensificarea dialogului cu 
Croația și Finlanda;

•	aniversarea în 2019 a 70 de ani de existență a 
NATO și 20 de ani de la lansarea PSAC;

•	Summit-ul informal al șefilor de stat sau de 
guvern din Uniunea Europeană de la Sibiu 
privind viitorul Europei din data de 9 mai 
2019, găzduit de Președintele României 
Excelența Sa Klaus Iohannis; adoptarea 
Declarației de la Sibiu de către cei 27 de șefi 
de stat și de guvern reuniți la Sibiu, document 
cuprinzând 10 angajamente asumate unanim 
de toți semnatarii. 

Anul 2019 a fost perceput de la bun început ca 
un moment esenţial pentru avansarea deciziilor de 
eficientizare a PSAC. Astfel, pentru îndeplinierea 

Defence (CARD), European Defence Fund 
(EDF).

•	unpredictable evolution of the BREXIT
•	negotiations on the future Multiannual 

Financial Workframe which, for the first time, 
includes funds allocated to the defence field

•	European Parliamentary elections
•	debut of a new TRIO once with the PRES 

RO and, implicitly, increase of dialogue with 
Croatia and Finland

•	anniversary of 70 years of NATO and 20 years 
since the launching of CDSP

•	 Informal Summit of the EU chiefs of state 
or government from Sibiu on the Future 
of Europe, from May 9 2019, hosted by 
the President of Romania, His Excellency 
Klaus Iohannis; the 27 chiefs of state and 
government adopted the Sibiu Declaration 
by unanimously agreeing on 10 commitments 
assumed by all signatory parties.  

Year 2019 was perceived from the very 
beginning an essential moment for the 
submission of the measures that should be taken 
to render CSDP more efficient. Thus, for the 
accomplishment of the objective assumed in the 
Presidency Working programme, MoND actively 
aimed at:
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Măsuri și acțiuni întreprinse vizând consolidarea 
politicii de securitate și apărare comună (PSAC) / 

Measures and actions taken for CSDP consolidation

Realizarea de progrese 
în implementarea 

inițiativelor de dezvoltare a 
capabilităților de apărare / 
Making progresses in the 

implementation of the 
initiatives to develop the 

defence capability

Valorificarea în contextul 
dialogului trans-atlantic a 

oportunităților de cooperare 
generate prin dezvoltarea 

PSAC / 
Making use of the 

cooperation opportunities 
generated by the 

development of the CSDP

Promovarea activă 
a parteneriatului 

NATO-UE / 
Actively promoting 

the NATO-EU 
partnership
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obiectivelor asumate prin Programul de lucru al 
Președinției, MApN a urmărit în mod activ: 
•	continuarea eforturilor în derulare la nivel 

european de dezvoltare a inițiativelor privind 
Cooperarea structurată permanentă (PESCO), 
Revizuirea coordonată anuală a apărării 
(CARD) sau Fondul european de apărare 
(EDF);

•	 încurajarea inițiativelor referitoare la 
consolidarea industriei europene de apărare 
și bazelor tehnologice, cu accent pe facilitarea 
accesului IMM la piaţa europeană de apărare;

•	asigurarea unei dezvoltări echilibrate a 
dimensiunilor civilă şi militară a PSAC, în 
vederea gestionării eficiente a provocărilor de 
securitate convenţionale şi emergente;

•	dezvoltarea cooperării UE – NATO în domenii 
ca apărarea cibernetică, războiul hibrid, 
comunicarea strategică şi mobilitatea 
militară. În acest context, au fost evidenţiate 
beneficiile relaţiei transatlantice;

•	optimizarea angajamentului operațional  
al UE.

MApN a contribuit la finalizarea sub egida PRES 
RO a acordului parțial privind viitorul Regulament 
al Fondului European de Apărare. O industrie de 
apărare competitivă şi inovatoare este esenţială 
pentru un rol consolidat al UE în domeniul 
securităţii şi apărării.

•	Continue the on-going efforts at European 
level in order to develop the PESCO, CARD 
and EDF initiatives

•	Encourage initiatives to consolidate the 
European defence industry and the 
technological bases, with focus on facilitating 
the SMEs access to the European defence 
market

•	Ensure a balanced development of the civilian 
and military dimensions of CSDP with a view 
of efficiently manage the conventional and 
emerging security threats

•	Develop NATO-EU cooperation in the fields 
of cyber defence, hybrid war, strategic 
communication and military mobility. In this 
context, the benefits of the trans-Atlantic 
relation were emphasized.

MoND contributed to the finalization of the 
partial agreement on the future EDF Regulation, 
under the aegis of the PRES RO. A competitive 
and innovative defence industry is essential for  
a consolidated role of EU in the field of security 
and defence.

MoND brought its contribution in other  
areas, such as:
•	negotiation of the participating conditions  

of the third states in PESCO projects
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Alte zone de acţiune la care MApN și-a adus  
 contribuția au inclus:
•	negocierea condiţiilor de participare a statelor 

terţe la proiectele PESCO;
•	agrearea unei viitoare Facilităţi Europene 

pentru Pace;
•	avansarea în implementarea Strategiei de 

Securitate Maritimă a Uniunii Europene.

•	 future European Facility for Peace
•	 further implementation of the EU Maritime 

Security Strategy



Reuniunea informală a directorilor politici din statele membre ale UE, 17–18	ianuarie	2019,	București 
EU Defence Policy Directors Meeting, 17-18	January,	2019,	Bucharest

January Ø

February

March

April

May

June
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II. Reuniuni, evenimente,  
conferințe

1. Reuniuni

Reuniunea informală a Consiliului de Afaceri  
Externe în format miniștrii ai apărării

Data și locul de desfășurare: 30–31 ianuarie 
2019, București

Participanți: Activitatea a fost prezidată de 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Federica 
Mogherini. 

Obiectiv: continuarea dialogului la nivel înalt 
pe o temă de maximă actualitate precum cea a 
apărării europene

Subiecte discutate: două segmente principale
•	  cooperarea UE-NATO-ONU în ceea ce privește 

problematica de gen și modalitățile de 
consolidare a Agendei privind femeile, pacea 
și securitatea;

•	  consolidarea rolului UE pe dimensiunea de 
securitate și apărare.

Concluzii: Reuniunea informală a CAE a avut un 
rol deosebit de important în definirea direcțiilor 
viitoare de acțiune pe linia consolidării profilului UE 

II. Reunions, Events,  
Conferences

1. Reunions

Informal Meeting of the  
EU Defence Ministers

 
Date and place: 30–31 January, 2019, Bucharest
Participants: activity was chaired by the High 

Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy, Federica Mogherini

Goal: continue dialogue at high level on European 
defence

Topics discussed: two main segments
•	cooperation among EU-NATO-UN on the 

gender issue and ways of consolidating the 
Agenda on women, peace and security

•	consolidate EU’s role in the field of security 
and defence. 

Conclusions: the Informal Meeting of the 
EU Defence Ministers had a decisive role in 
establishing the future courses of action in 
consolidating EU’s profile in the field of security 
and defence. The European states have made 
remarkable progresses during the last two years 
since the launching of EU Global Strategy, the 
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pe dimensiunea de securitate și apărare. În cei doi 
ani de la lansarea Strategiei Globale a UE, statele 
europene au făcut progrese remarcabile, inițiative 
precum CARD, PESCO, EDF marcând definitiv 
peisajul european pe palierul apărării.

Reuniunea informală a directorilor politici  
din statele membre ale UE

Data și locul de desfășurare: 17–18 ianuarie 
2019, București

Participanți: Reuniunea a inclus participarea, 
pe lângă statele membre UE, a reprezentanților 
Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), ai 
EDA, NATO și ai Comisiei Europene.

Obiectiv: Au fost analizate și discutate aspecte 
privind cooperarea UE-NATO, cu accent pe 
exerciții, perspectivele apărării europene, stadiul și 
etapele următoare în dezvoltarea PESCO.

Subiecte discutate: A fost subliniată importanţa 
relației Uniunii Europene cu NATO în contextul 
eforturilor mai ample de consolidare a profilului 
european pe palierul de securitate și apărare. A 
fost evidențiat rolul NATO de garant al securităţii 
europene, inclusiv pe dimensiunea de apărare 
colectivă, dar a fost recunoscută nevoia creșterii 
aportului european pe acest palier cu evitarea 
suprapunerilor şi eliminarea duplicării eforturilor 
în condiţiile existenţei la nivelul statelor membre 
a unui singur set de forţe. Exerciţiul EU HEX-ML 

CARD, PESCO and EDF initiatives making their 
mark in the European defence field.

EU Defence Policy Directors Meeting 

Data and place: 17–18 January, 2019, Bucharest
Participants: the Reunion brought together 

representatives of the European External Action 
Service, EDA, NATO and European Commission.

Goal: discuss and analyze topics referring to 
EU-NATO cooperation, with focus on exercises, 
European defence perspectives, the status and 
next stages of PESCO’s further development.

Topics discussed: The officials emphasized 
the importance of the EU-NATO relation in 
consolidating the European profile in the field 
of security and defence. Also, the officials 
highlighted NATO’s role as provider of European 
security and collective defence as well as the 
need to increase the European states’ efforts by 
avoiding parallelisms and duplications due to the 
existence of a single set of forces. The  
EU HEX-ML 18 (PACE) Exercise, which was 
conducted through 05-23 November 2019,  
was an excellent example of EU-NATO 
cooperation.

Conclusions: During the special session 
dedicated to PESCO, the policy directors 
exchanged opinions on the identification, 
evaluation and selection of the PESCO projects. 
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18 (PACE), care s-a desfășurat în perioada 05-23 
noiembrie 2018, a fost analizat, acesta consituind 
un exemplu concret de cooperare UE – NATO.

Concluzii: În cadrul sesiunii speciale, dedicată 
Cooperării structurate permanente, directorii 
politici au avut un schimb de opinii cu privire la 
procesele de identificare, evaluare şi selectare a 
proiectelor derulate sub egida PESCO. Cooperarea 
structurată permanentă va rămâne în continuare 
motorul transformării domeniului apărării la nivel 
european.

Reuniunea Comitetului Special Athena

Data și locul de desfășurare: 7–8 martie 2019, 
București

Subiecte discutate: Discuțiile s-au concentrat pe 
procedurile de achiziții publice în cadrul operațiilor 
și misiunilor UE, având la bază lecțiile desprinse în 
urma practicii finanțării operațiilor / misiunilor cu 
implicații militare desfășurate de UE precum și a 
recomandărilor Comitetului de audit.

Concluzii: Rezultatul discuțiilor a permis o 
mai bună înțelegere a provocărilor curente în 
finanțarea operațiilor UE și a generat linii de 
acțiune ce vor fi dezvoltate ulterior pentru 
creșterea eficienței și flexibilității efortului 
operațional al Uniunii Europene.

PESCO will remain the transformation engine in 
the field of defence, at European level.

Informal Reunion of Athena Special Committee 

Data and place: 7–8 March 2019, Bucharest
Topics discussed: public acquisitions during EU’s 

operations and missions, based on the lessons 
learned following the funding of the EU-led 
military operations/missions and the Audit Board 
recommendations.

Conclusions: the talks led to a better 
understanding of the current challenges in 
funding the EU operations and generated lines of 
actions that will be further developed to increase 
efficiency and flexibility of EU’s operational effort.

European Military Committee (EUMC)
Away Days

Date and place: 10–12 April 2019, Bucharest
Participants: The activity organized by the EU 

Military Committee and the Romanian Defence 
Staff brought together military representatives 
from the European member states. The Chairman 
of the EUMC, General Claudio Grazziano, Defence 
Minister Gabriel Leș and the chief of Defence 
Staff, General Nicoale Ciucă, were present at the 
opening of the activity. 



Reuniunea informală a Comitetului Militar al Uniunii Europene, 10–12	aprilie	2019,	București 
European Military Committee (EUMC) Away Days, 10-12	April,	2019,	Bucharest

January

February

March
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Reuniunea informală a Comitetului Militar  
al Uniunii Europene (EUMC Away Days)

Data și locul de desfășurare: 10–12 aprilie 2019, 
București

Participanți: Activitatea, organizată de 
Comitetul Militar UE şi Statul Major al Apărării, a 
reunit reprezentanţii militari din statele membre 
ale Uniunii Europene.

În deschiderea activităţii au fost prezenţi, alături 
de Preşedintele Comitetului Militar al Uniunii 
Europene (EUMC), generalul Claudio Grazziano, 
ministrul apărării naţionale, Gabriel Leş, şi şeful 
Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă.

Obiectiv: Reuniunea se înscrie în seria 
activităţilor care contribuie la îndeplinirea 
priorităţilor asumate de către România pe durata 
mandatului la Preşedinţia Consiliului UE.

Printre priorităţile ţării noastre, pe parcursul 
celor şase luni de mandat la preşedinţia Consiliului 
UE, se numără Politica de Securitate şi Apărare 
Comună (PSAC), în cadrul căreia se vor urmări 
consolidarea iniţiativelor privind dezvoltarea 
capabilităţilor de apărare ale UE, promovarea 
activă a dimensiunii practice a parteneriatului 
NATO-UE, valorificarea, în contextul dialogului 
transatlantic, a oportunităţilor de cooperare 
generate prin dezvoltare PSAC şi creşterea rolului 
şi a credibilităţii UE ca actor regional şi global în 
probleme de securitate şi apărare.

Goal: the reunion is part of the activities 
organized under the auspices of Romania’s 
Presidency of the Council of EU.

Among our country’s priorities throughout the 
6-month mandate of Presidency of the Council of 
EU, we can enumerate the CSDP which monitors 
the initiatives taken with a view of developing 
EU’s defence capabilities, the active promotion of 
the NATO-EU partnership, rendering profitable 
the cooperation opportunities by developing the 
CSDP and increase EU’s role and credibility as 
regional and global actor in defence and security 
matters.

Topics discussed: the activity was a good 
opportunity for the approach of the role and place 
of the EUMS in the future as well as EU-NATO 
cooperation. 

Conclusions: the two topics come in support 
of the efforts made to render efficient EU’s role 
in the CSDP field and to consolidate EU-NATO 
relation.

Informal Reunion of  
EU Political-Military Group 

Data and place: 19–20 June, Bucharest
Participants: representatives of the member 

states, European Commission and EEAS.
Topics discussed: the debates focused on 

the status and perspectives of EU-NATO 



16

cooperation, with focus on the future challenges 
and opportunities in the field of the Parallel and 
Coordinated Exercises-PACE.

Conclusions: Thus, in the context of a positive 
dynamics of EU-NATO cooperation after the 
adoption of the 2016 Warsaw Declaration, 
the reunion enabled a significant exchange of 
opinions on the consolidation perspectives of 
cooperation at operational level, starting from 
the collaboration in the field during the crises 
management operations as well as following the 
implementation of the PACE concept in 2017 and 
2018.

EUMCWG and EUMCWG/HTF  
Informal Reunion 

Date and place: 27–29 May 2019, Arad
Goal: Discuss and evaluate critical capability 

needs for CSDP missions and operations based on 
a reflection paper developed by EUMS

Topics discussed: the members of the working 
groups tackled the way the capability planning 
process can support the operations/missions 
planners in order to identify the critical capability 
requirements, at the same time emphasizing 
the importance of supporting the EU operations/
missions commanders with flexible procedures 
that will help meet the capability requirements.

Subiecte discutate: Activitatea a constituit o 
bună oportunitate pentru abordarea aspectelor 
referitoare la rolul și locul Statului Major Militar al 
UE (EUMS) în viitor, precum și la cooperarea UE-
NATO. 

Concluzii: Cele două teme de discuție au 
venit în sprijinul eforturilor pentru îndeplinierea 
obiectivelor vizând eficientizarea acțiunii UE în 
domeniul PSAC și consolidarea relației UE-NATO.

Reuniunea informală a Grupului  
Politico-Militar al Uniunii Europene

Data și locul de desfășurare: 19–20 iunie, 
București 

Participanți: Reprezentanţii statelor membre, ai 
Comisiei Europene şi ai SEAE

Subiecte discutate: Dezbaterile s-au concentrat 
pe stadiul şi perspectivele cooperării UE - NATO, 
cu accent pe provocările şi oportunităţile viitoare 
în domeniul Exerciţiilor Coordonate şi Paralele 
(PACE - Parallel and Coordinated Exercise).

Concluzii: Astfel, în contextul unei dinamici 
pozitive a cooperării UE-NATO după adoptarea 
Declaraţiei de la Varşovia în 2016, reuniunea a 
permis un schimb de opinii substanţial în privinţa 
perspectivelor de consolidare a cooperării la nivel 
operaţional, pornind de la colaborarea în teren 
în cadrul operaţiilor de management al crizelor, 



Aspecte de  la Exerciţiul militar European Spartan 2019, 13–24	mai	2019, Baza	90	Transport	Aerian	din	Otopeni
Exercise European Spartan 2019, 13-24	May,	2019,	90	Airlift	Base	Otopeni
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Conclusions: the Informal Reunion working 
groups was part of the activities which contributed 
to the accomplishment of the priorities assumed 
by Romania throughout the mandate, especially 
by including into the agenda the debate on EU-
NATO cooperation in the field of hybrid threats.

Exercise European Spartan 2019 
 in 90 Airlift Base Otopeni

Date and place: 13–24 May 2019, 90 Airlift base, 
Otopeni

Goal: Exercise was part of the activities 
planned and organized by EDA and Romanian Air 
Force, within the European Air Transport Fleet 
Programme, being designed as a multinational 
educational and training event in the air 
transportation field. It is designated for the joint 
training of the C-27 J Spartan aircraft in order 
to increase interoperability at tactical level. The 
results of the activity will help increase efficiency 
and flexibility of EU operational effort.

precum şi în urma implementării conceptului PACE 
în anii 2017 şi 2018.

Reuniunea informală a Grupurilor de lucru  
ale Comitetului Militar al Uniunii Europene 

(EUMCWG și EUMCWG/HTF)

Data și locul de desfășurare: 27–29 mai 2019, 
Arad

Obiectiv: Obiectivul activității a vizat discutarea 
și evaluarea nevoilor de capabilităţi critice pentru 
misiuni şi operaţii PSAC, pe baza unui document 
de reflecție elaborat la nivelul EUMS.

Subiecte discutate: Membrii grupurilor 
de lucru au făcut referinţe la modul în care 
procesul de planificare a capabilităţilor poate 
sprijini planificatorii operaţiilor/misiunilor 
pentru identificarea nevoilor de capabilităţi 
critice, reliefând, totodată, importanţa sprijinirii 
comandanților operațiilor/misiunilor UE cu 
proceduri flexibile necesare pentru acoperirea 
nevoilor de capabilităţi.

Concluzii: Reuniunea informală a grupurilor 
de lucru s-a înscris în seria activităţilor care au 
contribuit la îndeplinirea priorităţilor asumate de 
către România pe durata mandatului, în special 
prin includerea în program a dezbaterii privind 
cooperarea UE-NATO în domeniul contracarării 
amenințărilor hibride.



Exerciţiul militar European Spartan 2019,  
în Baza 90 Transport Aerian din Otopeni

Data și locul de desfășurare: 13–24 mai 2019, 
Baza 90 Transport Aerian Otopeni

Obiectiv: Exerciţiul a făcut parte din seria 
de activităţi planificate şi organizate de către 
Agenţia Europeană de Apărare şi Forţele 
Aeriene Române, în cadrul programului EATF 
(European Air Transport Fleet), fiind proiectat 
ca un eveniment multinațional de pregătire şi 
antrenament în domeniul aviaţiei de transport. 
Acesta este destinat antrenării în comun a 
utilizatorilor de aeronave militare C–27 J Spartan 
în scopul dezvoltării interoperabilităţii în ceea ce 
priveşte operarea tactică. Rezultatele activităţii 
vor contribui la creșterea eficienței și flexibilității 
efortului operațional al Uniunii Europene.

January

February

March

April

May×

June

Aspecte de  la Exerciţiul militar European Spartan 2019, 13–24	mai	2019, Baza	90	Transport	Aerian	din	Otopeni
Exercise European Spartan 2019, 13-24	May,	2019,	90	Airlift	Base	Otopeni



Seminarul dedicat dezvoltării metodologiei CARD (Revizuirea Coordonată Anuală a Apărării), 19–20	martie	2019,	București 
Seminar dedicated to the development of CARD methodology, 19-20	March	2019,	Bucharest

January

February

March

April

Ø

May

June
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2. Seminarii, conferințe

Seminarul dedicat dezvoltării  
metodologiei CARD  

(Revizuirea Coordonată Anuală a Apărării)

Data și locul de desfășurare: 19–20 martie 2019, 
București

Participanți: Evenimentul a reunit experţi 
din statele membre UE, reprezentanţi ai EDA, 
ai EUMS şi ai EUMC şi a asigurat cadrul pentru 
discuții deschise, schimb de experiență, orientări 
privind ajustarea metodologiei CARD.

Subiecte discutate: Pe parcursul activităţii, s-au 
evidenţiat următoarele: coerența inițiativelor UE 
în domeniul apărării (CARD, PESCO, EDF) este 
esențială pentru obținerea unei imagini coerente 
a capacităților europene de apărare; CARD oferă 
statelor membre participante instrumentele 
necesare pentru consolidarea cooperării dintre 
planurile naționale de apărare din perspectiva 
europeană, și implicarea sistematică în apărarea 
comună; CARD-ul are potențialul de a oferi o 
imagine reală a dezvoltării capabilităţilor UE şi 
de a identifica soluții inovatoare în domeniul 
cooperării multinaționale. 

2. Seminars, Conferences

Seminar dedicated to the development  
of CARD methodology

Date and place: 19-20 March 2019, Bucharest
Participants: the event brought together 

experts of the EU member states, EDA, EUMS 
and EUMC representatives where the officials 
exchanged views on the adjustment of CARD 
methodology.

Topics discussed: the following subjects were 
discussed: coherence of EU initiatives in the 
defence field (CARD, PESCO, EDF) is essential for 
getting a coherent image of the European defence 
capabilities; CARD offers the participants the 
necessary tools for consolidation of cooperation 
between the national defence plans from 
European perspective and constant involvement 
in common defence; it can convey a real image of 
the development status of the EU capabilities and 
identify innovative solutions in the multinational 
cooperation area.



Conferinţa privind cercetarea şi inovarea în domeniul capabilităţilor pentru apărare, 26	martie	2019,	București 
Capability-Driven Defence Research and Innovation Conference, 26	March	2019,	Bucharest

Reuniunea privind sustenabilitatea energetică în sectorul de apărare şi securitate, 12-13	iunie	2019,	București 
Consultation Forum on Sustainable Energy in the Defence & Security Field, 12-13	June	2019,	Bucharest

January

February

March

April

Ø

May

June

Ø
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Conferinţa privind cercetarea şi inovarea  
în domeniul capabilităţilor pentru apărare

Data și locul de desfășurare: 26 martie 2019, 
București

Participanți: Lucrările conferinţei au reunit înalţi 
oficiali din cadrul ministerelor apărării din ţările 
UE, instituţiilor europene şi centrelor de cercetare 
în domeniul apărării şi industriei de apărare.

Obiectiv: Obiectivele principale ale conferinţei 
au fost de a evalua stadiul cooperării privind 
cercetarea în domeniul apărării în Europa, 
de a evidenţia rolul EDA ca principal forum 
european pentru cooperare în acest domeniu şi 
de a examina posibilităţile de finanţare de care 
dispune Comisia Europeană pentru promovarea 
competitivităţii bazei industriale și tehnologice 
pentru apărare. Totodată, agenda reuniunii a 
cuprins discuţii referitoare la stabilirea priorităţilor 
în domeniul cercetării şi luarea deciziei cu privire la 
abordarea acestora la nivel european.

Subiecte discutate: Discuţiile au vizat evoluţiile 
recente la nivelul EDF, dar şi oportunităţile 
şi provocările din sfera cercetării şi inovării în 
domeniul capabilităţilor pentru apărare.

Capability-Driven Defence Research and  
Innovation Conference

Date and place: 26 March 2019, Bucharest
Participants: the conference brought together 

high officials within the EU members states 
defence ministries, European institutions and 
defence industry research centers

Goal: Evaluate status of cooperation on research 
in the European defence field, emphasize EDA’s 
role as main European cooperation forum in 
this field and examine funding possibilities of 
the European Commission for the promotion 
of the competitivity of defence industrial and 
technological base. At the same time, the reunion 
agenda consisted in talks decisions on research 
priorities at European level. 

Topics: the officials approached the EDF 
evolutions as well as the opportunities and 
challenges emerging in the defence capabilities 
R&D field.
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Consultation Forum on Sustainable Energy in 
the Defence & Security Field

Date and place: 12-13 June 2019, Bucharest.
Participants: the fourth reunion of the 

Consultation Forum on Sustainable Energy in 
the Defence & Security Field was organized by 
EDA together with the European Commission, 
through the General Directorate for Energy, with 
the support of the Research Agency for Military 
Equipment and Technologies. The activity was 
attended by 130 representatives from 22 EU state 
members and 4 non-EU states, as well as by 
EUMS and NATO officials and marked the ending 
of the second stage of consultations launched in 
2017. 

Topics: the reunion focused on the exploration 
of the way the technology and legislation 
evolutions in the fields of energetic efficiency, 
regenerating energy and protection of critical 
energetic infrastructure can be successfully 
applied in the field of defence and security. For 
the first time since the initiation of the efforts in 
this field, the progresses in the field of energetic 
sustainability of the armed forces were reflected  
in the Council’s decision as of 17 June.

Reuniunea privind sustenabilitatea energetică 
în sectorul de apărare şi securitate

Data și locul de desfășurare: 12–13 iunie 2019, 
București

Participanți: Cea de-a patra reuniune a 
Forumului consultativ privind sustenabilitatea 
energetică în sectorul de apărare şi securitate a 
fost organizată de către EDA împreună cu Comisia 
Europeană, prin Direcţia generală pentru Energie, 
şi cu sprijinul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică 
şi Tehnologii Militare.

Activitatea, la care au participat peste 130 de 
reprezentanţi din 22 state membre ale UE, patru 
state din afara UE, precum şi oficiali ai EUMS şi 
NATO, a marcat încheierea celei de-a doua etape 
de consultări a Forumului, lansată în anul 2017. 

Subiecte discutate: Această etapă s-a 
axat pe explorarea modului în care evoluţia 
tehnologică şi legislativă în domeniile eficienţei 
energetice, energiei regenerabile şi a protecţiei 
infrastructurilor critice energetice pot fi aplicate cu 
succes în domeniile apărării şi securităţii. Pentru 
prima dată de la lansarea eforturilor pe acest 
palier, progresele în domeniul sustenabilităţii 
energetice a forţelor armate au fost reflectate în 
concluziile Consiliului din data de 17 iunie a.c.



 25

În coordonarea activităţilor 
PRES RO, MApN a deţinut 

funcţiile de:

While coordinating the 
PRES RO activities, 

MoND held the following 
positions

Vicepreşedinte la 
GL Prietenii Preşedinţiei 
privind Fondul European 
de Apărare – FoP EDF / 

Vice-chairman
of the Friends of  

Presidency Working 
Group on European 

Defence Fund 

Vicepreşedinte la GL Prietenii 
Preşedinţiei privind Strategia UE de 
Securitate Maritimă – FoP EUMSS / 

Vice-chairman of the Presidency 
Group – European Union Maritime 

Security Strategy

Vicepreşedinte la GL 
al Comitetului Militar 

pentru îndeplinirea 
Obiectivului Global 

(EUMC – HTF) /
 Vice-chairman of the 
EUMC-HTF Working 

Group

Preşedinte la GL Comitetul 
Special Atena / 

Chairman of Athena 
Special Committee
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Număr reuniuni GL: 6 (Athena), 11 (FoP EDF), 
3 (FoP EUMSS), 40 (EUMC WG-HTF)

No. of reunions: 6 (Athena), 11 (FoP EDF), 3 
(FoP EUMSS), 40 (EUMC WG-HTF)

10
Evenimente organizate  
sub PRES RO

Events organized under the  
auspices of PRES RO

Reuniuni în format trialog

Reunions in trialogue format

Reuniuni Consilii formale şi informale

Formal and Informal Reunions of the Councils

60

3

3

Evenimente și reuniuni 
organizate sub PRES RO / 
PRES RO Events  
and Reunions
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6

11

3

40

Athena SC

FoP EDF

FoP EUMSS

EUMC 
WG-HTF

Număr reuniuni GL / 
Number of the working group reunions



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE / 
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
Direcția informare și relații publice / 
Information and Public Relations Directorate
Biroul comunicare internă și publicații electronice  /  
Internal Communication and Electronic Publications Office

Direcția Politici de Apărare / Defence Policy Directorate

Concepție și realizare grafică / 
Design, layout and graphics conception: Gabriela ANGHEL
Traducător / Translator: Cristina MIHAIL

Foto: Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe /  
Photo: Ministry of National Defence and Ministry of Foreign Affairs

Tipărit la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei
Printed by Centrul Tehnic-Editorial al Armatei

www.mapn.ro
www.facebook.com/mapn.ro



2

   
Titlu 
exercitiu

Coeziunea, o valoare comună europeană

            Cohesion, a common European value




