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I. CONTEXTUL POLITICO-MILITAR 
Pe parcursul anului 2020, mediul international de securitate a fast 

caracterizat de un grad crescut de dinamism ~i impredictibilitate, precum ~i 
de globalizarea accentuata a amenintarilor ~i riscurilor. Perpetuarea surselor 
traditionale de rise (revitalizarea competitiei geostrategice) ~i a 
amenintarilor asimetrice (fenomenul terorist, proliferarea arrnelor de 
distrugere In masa), concomitent cu amplificarea unor riscuri emergente 
(atacuri cibemetice, ac(iuni de tip hibrid, migratia ilegala, riscuri asociate 
schimbarilor climatice) au accentual perceptia de incertitudine ~i 

impredictibilitate a evolu(iilor din mediul de securitate global. 
La aces tease adauga efectele pandemiei de COV!D-19 in plan economic, 

deocamdata dificil de cuantificat, care vor avea, cu siguran(a, un impact de 
durata asupra situa(iei globale de securitate. 

Dezvoltarile tehnologice, amplificate de restriqiile impuse de pandemia 
de COV!D-19, au facut ca lumea contemporana sa devina un spatiu de 
manifestare a unor riscuri ~i amenintiiri interconectate, care au contribuit Ia 
cre~terea complexita(ii, incertitudinii ~i volatilita(ii mediului global de 
securitate. 

Al(i factori cu potential de generare sau accentuare a situa(iilor de criza 
In anul 2020 au fast: pandemia, degradarea calita(ii factorilor de mediu, 
diminuarea resurselor ~i fluctua(ia cererii globale de energie. 

La riscuri le economice, de mediu, geopolitice, societale, tehnologice se 
adauga rolul tot mai fragil at ONU In solu(ionarea conflictelor ~i crizelor de 
pe agenda globala, ca urrnare a diferen(elor de viziune geopolitica ale 
statelor membre ale Consiliului de Securitate, dar ~i a suprapunerii 
intereselor concuren(iale ale acestora in zonele de importan(a strategica. 

ln ceea ce privqte evolu(iile regionale de securitate, a continual 
competi(ia geopolitica pentru consolidarea influen(ei regionale a marilor 
actori globali (SUA/NATO, UE vs. Federa(ia Rusa). 

Situa(ia de securitate din regiunea extinsa a Marii Negre a continual sa fie 
caracterizata de instabilitate, in principal, din cauza abordarii asertive a 
Federa(iei Ruse In rela(ia cu NATO, fundamentata pe o postura militara 
regionala consolidata ca parte a unei viziuni cuprinzatoare care vizeaza 
mentinerea de catre Rusia a presiunii asupra intregului flanc estic a! NATO. 

Regiunea Balcanilor de Vest a continual sa fie marcata de o tendin(a de 
perpetuare a instabilita(ii, In pofida dezideratelor de integrare europeana ~i 
euroatlantica. 

Perpetuarea unor fenomene circumscrise amenin(arilor hibride In 
regiunea Marii Negre a continual sa ramana o preocupare constanta pentru 
Romania. Securitatea ~i stabilitatea regiunii a continual sa reprezinte o 
prioritate strategica, atat pentru tara noastra, cat ~i pentru Alian(a 
Nord-Atlantica. 

De asemenea, predictibilitatea redusa a evolu(iilor crizelor regionale ~i 
nerespectarea principiilor de drept international de catre unii actori statali 
sau non-statali au complicat situa(ia regionala de securitate, aspect care 
deterrnina permanent cre~terea provocarilor Ia adresa securita(ii. 

Ca stat membru NATO ~i UE, (ara noastra a continual, prin eforturi 
conjugate ale Ministerului Apararii Na(ionale ~i ale altor institu(ii 
colaboratoare, intensificarea masurilor pe dimensiunea de aparare ~i 
securitate, In coeren(a cu ceilal(i alia(i ~i parteneri, cu respectarea 
angajamentelor interna(ionale pentru cre~terea credibilita(ii ~i a profilului 
regional, men(inandu-~i statutul de fumizor de securitate. 

Din perspectiva politicii de aparare, Ministerul Apararii Na(ionale a 
contribuit, alaturi de celelalte institu(ii din sistemul national de securitate, Ia 
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procesul de elaborare a Strategiei na(ionale de aparare a tarii (SNAT) 
2020-2024 intitulata lmpreuna pentru o Romiinie sigura :)i prospera i'ntr-o 
fume marcata de noi provociiri ~i a Planului de implementare a SNAT, 
coordonat de Departamentul securita(ii nationale (DSN). Strategia opereaza 
cu acela~i concept de securitate nationala extinsa, introdus ~i definit in 
precedentul document, reafirmiind, totodata, pilonii politicii exteme ~i de 
securitate a Romaniei - Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, 
apartenen(a Ia NATO ~i Ia Uniunea Europeana. 

De asemenea, Ministerul Apararii Na(ionale a coordonat, In cadru 
interinstitutional, finalizarea Planului permanent de aparare al Romaniei, 
pomind de Ia analiza atenta a evolutiilor din mediul de securitate, Ia nivel 
regional ~i global. 

Pentru fundamentarea principalelor abordari In domeniul politicii de 
aparare ~i planificare, Ministerul Apararii Na(ionale a realizat prima itera(ie 
a analizei strategice a apararii, un reper fundamental In procesul de 
planificare strategica derulat Ia nivelul Armatei Romiiniei. Rezultatele 
procesului au reliefat atilt elemente de continuitate, cat ~i necesitatea 
inovarii, adapUirii ~i implementarii unor recomandari. 

Confonn prevederilor Legii nr. 203/2015 privind planificarea apararii, cu 
modificarile ulterioare, adoptarea unei noi strategii nationale de aparare a 
tarii este urmata de o noua succesiune de documente ce fundamenteaza 
planificarea apararii. Astfel, pe parcursul anului !recut, Ia nivelul 
Ministerului Apararii Nationale a fost ini(iat procesul de elaborare a 
documentelor subsecvente: Carta alba a apararii ~i Strategia militara. 

Aviind in vedere importanta rezilientei na(ionale, SNAT 2020-2024 
men(ioneaza necesitatea accelerarii demersurilor pentru transformarea (ii.rii 
noastre intr-un stat rezilient, precum ~i pentru consolidarea rezilien(ei 
societale ~i a infrastructurii critice. Astfel, Ministerul Apararii Na(ionale a 
initial memorandumul cu tema Conso/idarea rezi/ien(ei na(iona/e ca parte 
a unei posturi na(iona/e de apiirare viabi/e, Ia care au contribuit Ministerul 
Afacerilor Interne (MAl) ~i Ministerul Afacerilor Exteme (MAE). Printre 
propunerile memorandumului se numara continuarea procesului de 
dezvoltare a unui cadru conceptual national ~i realizarea unui plan de 
implementare integral care sa abordeze coordonat problematica rezilien(ei 
na(ionale. 

Tot In domeniul rezilien(ei, Ministerul Apararii Na(ionale a participat Ia 
procesul coordonat de MAE privind intentia Romaniei de a infiinta un 
Centru euroatlantic pentru rezilien(a (E-ARC). E-ARC va consolida rolul ~i 
vocea Romaniei Ia nivel euroatlantic, In raport cu partenerii sai In domeniul 
rezilientei. 

Pe parcursul anului 2020, conform principiului transparentei, Ministerul 
Apararii Na(ionale a promovat politica de aparare Ia nivelul opiniei publice, 
prin participarea reprezentan(ilor sai Ia dezbaterile in format VTC 
organizate de think tank-uri sau institu(ii de inva(amant universitar ~i 

postuniversitar sau in cadrul mass-mediei, precum ~i Ia nivel 
interinstitutional, prin informarea persoanelor care incadreaza funqii de 
conducere in domeniul administra(iei publice Ia nivel central. 

Pe dimensiunea UE, dinamica politicii de securitate ~i aparare comuna 
(PSAC 1

) s-a men(inut Ia un nivel semnificativ ~i In anul2020, cooperarea In 
domeniul securitatii ~i apararii continuiind sa reprezinte unul dintre 
proiectele majore Ia nivelul UE. 

Principala direqie de actiune a vizat valorificarea progreselor lnregistrate 
In ultimii ani ~i sistematizarea diferitelor procese ~i initiative, simultan cu 
diversificarea domeniilor abordate, in scopul conturarii unui rol tot mai 
activ al UE Ia nivel global. in acela~i timp, problematica gestionarii 
efectelor pandemiei in context PSAC a general discutii privind adaptarea 
proceselor ~i initiativelor Ia noul context. 

Sustenabilitatea initiativelor !ansate In ultimii ani a fost consolidata prin 
includerea In bugetul UE, pentru prima oara, a unor componente financiare 
pentru domeniul apararii, In sa declan~area pandemiei de COVID- I 9 a 

1 Politica de securitate ~i apiirare comunii a Uniunii Europene. 
2 Permanent Structural Cooperation. 
3 Coordinated Annual Review on Defence. 
4 European Defence Fund. 

determinat o diminuare importanta a acestora, In contextul negocierii 
Cadrului financiar multianual 2021 - 2027. 

Pe dimensiunea angajamentelor opera(ionale, Uniunea Europeana a 
continual sa desfa~oare ~ase misiuni ~i opera(ii militare sub egida PSAC: 
EUNAVFOR Atalanta - operatie maritima a Uniunii Europene in largul 
coastelor Somaliei; EUFOR Althea - opera(ie In Bosnia ~i Her(egovina; 
EUNAVFOR MED/Sophia - operatia maritima de descurajare a re(elelor de 
contrabanda cu fiinte umane In regiunea central-sudica a Marii Mediterane 
(piina Ia 31 martie 2020), inlocuita de EUNAVFOR MED/Irini - cu sarcina 
principala de a implementa embargoul ONU privind armamentul din Libia: 
EUTM Mali, EUTM Somalia ~i EUTM RCA - misiuni militare de instruire. 

Pe palierul dezvoltarii de capabilita(i, au fost continuate demersurile 
pentru implementarea ini(iativelor ce vizeaza consolidarea dimensiunii de 
aparare, aten(ia fiind focalizata pe implementarea ini(iativelor Cooperarea 
structurata permanenta (PESC02), Procesul anual de analiza coordonata a 
apararii (CARD3), Fondul european de aparare (EDF4) ~i Mobilitatea 
militara. 

Totodata, pe parcursul anului 2020, in cadrul UE a continual procesul de 
refleqie privind elaborarea unui document strategic - Busola strategica 
(Strategic Compass), care sa faciliteze orientarile pentru implementarea 
Nivelului de ambi(ie al UE (LoA), prin stabilirea ~i dezvoltarea unor 
obiective mai specifice, In contextul actualului mediu de securitate. 

ln ceea ce prive~te cooperarea UE-NATO, evolu(ii vizibile au fost 
remarcate In domeniul mobilitatii militare, amenin(arilor hibride ~i 

comunicarii strategice. ln contextul pandemiei de COVID-19, a fost 
acordata o atentie speciala cooperarii pentru combaterea dezinfonnarii ~i 

propagandei, contracararea amenintiirilor cibemetice, asigurarea rezilientei, 
protejarea capacitatilor critice, respectiv prevenirea/contracararea 
implicatiilor pandemiei asupra angajamentelor operationale. 

In ceea ce privqte cooperarea UE-ONU, aceasta a continual sa se 
dezvolte, Ia 29 septembrie 2020 fiind semnat ,Acordul-cadru privind 
asisten(a reciproca In contextul misiunilor ~i operatiilor". 

Referitor Ia relatia transatlantica, odata cu victoria In alegerile din 
noiembrie 2020 a lui Joe Biden, Ia nivelul UE a fost demarata o dezbatere in 
vederea conturarii unei viziuni comune privind redinamizarea 
parteneriatului UE-SUA, fiind agreata o abordare proactiva in dialogul cu 
noua administra(ie americana, In baza unei agende transatlantice relnnoite. 

II. iNDEPLINIREA OBLIGATIILOR CE DECURG DIN 
CALITATEA DE STAT MEMBRU NATO ~I UE 

II. I. Participarea Ia operatiile ~i misiunile interna(ionale pentru 
onorarea angajamentelor asumate in cadrul NATO ~i UE 

Participarea Armatei Romaniei Ia misiuni ~i operatii in afara teritoriului 
statului roman, realizata In baza planului anual aprobat de cii.tre CSAT, a fost 
reconfigurata ~i adaptata a tat Ia cerintele operationale, cat ~i Ia solicitarile de 
suplimentare/reducere a capabilitatilor. 

Angajamentul constant ~i substantial a! Romaniei In cadrul Misiunii 
RESOLUTE SUPPORT In AFGANISTAN a ramas prioritatea contribu(iei 
Ia misiuni ~i operatii intemationale. Principala structura participanta este 
reprezentata de Batalionul de proteqia foqei in Baza Kandahar. De 
asemenea, Romania participa cu un grup de consiliere in domeniul fortelor 
pentru operati i special e. 

in anul 2020, efortul Annatei Romaniei, disponibilitatea de sprijin ~i 
raspunsul oportun in teatrul de operatii din Afganistan s-au concretizat 
lntr-o participare cu un contingent de 632 de militari. 

in egala masura, au fost sprijinite eforturile NATO ~i UE de stabilizare a 
Balcanilor de Vest, Armata Romaniei continuand participarea Ia opera(iile 
NATO KFOR ~i UE ALTHEA, in sprijinul asigurarii stabilita(ii ~i securita(ii 
In KOSOVO, respectiv BOSNIA ~I HERTEGOVINA, In conformitate cu 
cerin(ele opera(ionale specifice. 
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in cadml prezen(ei inaintate consolidateleFPS. pe parcursul anului 2020 
s-au efectuat douii rota(ii ale deta~amentului de apiirare 
antiaerianii/Det.Ap.AA dislocat in Polonia in cadml Gmpului de luptii 
condus de SUA ~i s-a inlocuit tehnica de Iuptii , foqele participante 
insumand un total de 240 de militari. 

in cadml Opera(iei SEA GUARDIAN, Annata Romaniei a participat in 
Marea Mediteranii cu o fregatii tip T-22 R, cu elicopter Puma navalizat ~i o 
grupii de foqe pentm opera(ii speciale ~i s-a continual participarea Ia 
activitii(ile gmparilor navale pennanente ale NATO in apele teritoriale ~i 

apele intema(ionale ale Miirii Negre ~i Marii Mediterane cu o fregata tip 
T-22 R, cu eli copter ambarcat ~i echipa FOS, un dragor maritim ~i un puitor 
de mine, sub comanda SNMCMG-2. 

Armata Romaniei ~i-a men(inut contributia Ia misiunile de sub egida 
ONU ~i UE din Congo, Kosovo, Mali, Sudanul de Sud, India ~i Pakistan. 
Cea mai importanta contribu(ie Ia ONU a fost in cadrul operatiei 
MINUSMA din T.O. Mali, Ia care Romania a participat cu un deta~ament 
de 4 elicoptere de transport IAR-330L RM ~i I 20 de militari in perioada 
I 5. I 0.2019- I 5.1 0.2020. 

in scopul respectarii angajamentelor intemationale asumate, a masurilor 
de prevenire ~i combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, a lncheierii 
Acordului de pace de Ia Doha, dar ~i a ordinelor emise de comandantul 
Misiunii Resolute Support in anul 2020, contribu(ia nationala Ia misiuni ~i 
opera(ii in afara teritoriului statului roman s-a redus cu un numar de I 42 de 
militari, de Ia 7741a 632, fa(a de anul 2019. 

La sfar~itul anului 2020, Annata Romaniei participa Ia misiuni ~i operatii 
in afara statu lui roman cu un efectiv total de I. I 78 de militari. 

II.2. indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de membru 
NATO ~i UE pentru asigurarea capabilita(ilor necesare indeplinirii 
nivelului de ambipe politico-militara a celor dona organizapi 

in cadrul ini(iativei PESCO, au fost !ansate pana In prezent 47 de 
proiecte, pe parcursul celor trei valuri aprobate in 2017, 2018 ~i 2019. 
Romania ~i-a asumat participarea Ia 12 proiecte PESCO, dintre care doua 
coordonate de tara noastra (Reteaua de centre de scafandri a UE ~i 
Poligonul de instruire pentru apiirare in domeniul CERN). 

Pe parcursul anului 2020 s-a desfa~urat Procesul de revizuire strategicii a 
initiativei PESCO, cu scopul de a realiza un diagnostic detaliat a[ ini(iativei 
Ia incheierea primei etape de implementare (20 I 7-2020) ~i de a oferi 
orientari politice suplimentare ~i obiective ambi(ioase pentru stimularea, 
consolidarea ~i eficientizarea cooperarii structurale pennanente in cea de-a 
doua etapa (202 I -2025). 

Reglementarea participarii statelor teqe Ia proiectele PESCO a 
reprezentat ultima etapa pentru finalizarea cadrului legal a! ini(iativei. Sub 
egida pre~edin(iei gennane a Consiliului UE, a fost adoptata Decizia 
Consiliului UE (CFSP) 2020/1.639 din 5 noiembrie 2020, care stabile~te 
condi(iile generale prin care statele teqe pot participa Ia proiectele derulate 
in cadrul PESCO. 

Procesul anual de analiza coordonata a apararii, ini(iativa lansata in 
contextul mai amplu al eforturilor de implementare a Strategiei globale a 
Uniunii Europene, vine in sprijinul procesului de dezvoltare a 
capabilitatilor de aparare Ia nivelul UE, prin reducerea fragmentarii 
peisajului european in materie de capabilitati. 

Mobilitatea militara reprezinta Ia acest moment unul din domeniile de 
aqiune de maxim interes ~i vizibilitate politica, asumata ca priori tate atat Ia 
nivelul NATO, cat ~i al Uniunii Europene. in anul 2020 au fost continuate 
demersurile in vederea sincronizarii priorita(ilor Ministerului Apararii 
Na(ionale cu cele ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ~i 

Comunica(iilor (MTIC) in materie de dezvoltare a infrastructurii de 
transport. De asemenea, Ia nivelul Ministerului Apararii Na(ionale a fost 

5 enhanced FoiWard Presence/eFP. 
6 The Supreme Allied Commander Europe. 

elaborat Planulna{ional pri1·ind mobilitatea mtlitarii, In care a fost descnsa 
~i analizata relationarea In domeniul mobilita(tl militare, infrastmctura de 
transport, procedurile de trecere a frontierei ~i fonnalitiitile vamale. Planul 
este In curs de avizare de ciitre ministerele cu atributii din arcul 
guvemamental. 

Un alt element important a fost reprezentat de raportarea anuala 
referitoare Ia implementarea Ia nivel national a deciziilor In domeniul 
partajarii echitabile a responsabilitatilor In cadrul NATO (burden sharing). 
Datele privind contribu(ia Romaniei pe cele 3 paliere vizate - cash, 
capabilities. contributions - vor fi preluate in raportul secretarului general 
al NATO ~i prezentate in cadrul reuniunii mini~trilor apiirarii din statele 
membre NATO din I 7 februarie 2021. in acord cu Angajamentul privind 
cre~terea investi(iilor In domeniul apariirir, In anul 2020, bugetul 
Ministerului Apararii Nationale, in sumii de 21,130 miliarde lei, a 
reprezentat 2,03% din PIB (potrivit datelor Comisiei Nationale de Strategie 
~i Prognoza din 18 ianuarie 202 I), din care n,4% pentru echipamente 
majore. 

0 dimensiune a contributiei Romaniei Ia implementarea ini(iativelor 
NATO o constituie participarea Ia ini(iativele de cooperare in domeniul 
dezvoltiirii capabilita(ilor pentru aparare derulate In context aliat, aceasta 
continuand sa reprezinte ~i in anul2020 o prioritate a Ministerului Apariirii 
Na(ionale, confonn prevederilor documentelor de planificare a apiirarii. 

in acest sens, evidentiem participarea Ia Forta aeropurtata de avertizare 
timpurie ~i control a NATO (NAEW&C), un exemplu edificator de program 
de cooperare multinationalii pentru generarea ~i finantarea in comun a 
capabilitii(ilor de aparare. Flota E-3A reprezinta prima forta aerianii 
multina(ionalii din lume, complet integratii sub controlul SACEUR6 in 
contextul in care, adeseori, aceasta capabilitate este consideratii ca fiind 
,unul dintre cele mai de succes proiecte colaborative intreprinse vreodata in 
cadml Alian(ei", participarea Romaniei Ia aceasta initiativii transmite un 
mesaj de angajament deplin pentru efortul de apiirare comunii ~i fa(ii de 
valorile ~i scopurile Alian(ei. 

in sensu! celor prezentate mai sus, in anul 2020 reprezentarea 
Ministerului Apiirarii Na(ionale Ia mecanismul de guvernanta a! 
Organiza(iei pentru Managementul Programului Fo!fei aeropurtate de 
avertizare timpurie ~i control a NATO (NAPMO) a fost asiguratii In comun 
de ciitre Statui Major al For(elor Aeriene (In Comitetul director al 
organizatiei- Board of Directors) ~ide catre DPAPRI (In Comitetul pentru 
politici ~i finan(e -Policy and Finance Committee), contribuind astfel Ia 
lndeplinirea obiectivelor politicii de aparare in cadrul organizatiilor 
intema(ionale Ia care Romania este parte. Elementul central a! activita(ilor 
specifice celor doua comitete a constat In monitorizarea ~i gestionarea 
modului de implementare a ultimului program de modemizare aferent 
ciclului de via(a al aeronavelor din Flota E-3A (FLEP- Final Lifetime 
Extension Programme7). Astfel, prin participarea activa Ia procesul de 
avizare ~i luare a deciziilor, in fonnat fizic sau prin VTC, a fost asigurata 
continuitatea in in(elegerea evolu(iei stiirii de fapt Ia nivelul programului, in 
scopul eliminiirii riscurilor asociate derularii NAEW&C. Nu in ultimul 
rand, eviden(iem avantajele pentru Romania, din perspectiva calita(ii de 
membm NAPMO, astfel: 

- supravegherea spa(iului aerian in cazul unor evenimente politice de 
inalt nivel sau manifestari intema(ionale de anvergurii organizate de tara 
noastra, precum ~i in situa(ii de criza ~i razboi, prin utilizarea aeronavelor 
apaqinand Foqei NAEW&C; 

- perfec(ionarea pregatirii personalului Foqelor Aeriene ale Romaniei ~i 
fonnarea de speciali~ti militari de lnalta calificare prin participarea cu 
personal de stat major ~i navigantlnenavigant in cadrul Foqei NAEW&C; 

7 Serul de solu!ii tehnice ce va fi implementat pentru modemizarea aeronavelor din compunerea Flotei E-3A, prin cadrullegal ofcrit de amendamenru161a addendum Ia Memorandumul 

de in!elegerc (MMOU); acest program de modemizare va permite pastrarea relevan!ei opera!ionale a Flotei E-3A panii Ia orizonrul anului 2035, ciind este planificatii retragerea aeronavelor din 

serviciul opera!ional. 
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- implicarea agentilor economici din cadrul industrier romane~ti de 
aparare ~i aeronautica in activitatile de modemizare, reparatii ~i intretinere 
a aeronavelor ~i altor echipamente din inzestrarea Fortei NAEW&C. 

0 alta initiativa derulata in context aliat Ia care Romania este parte o 
reprezinta Capabilitatea de transport strategic aenan (SAC). Programul 
SAC este unul dintre programele NATO construite pe baza conceptului 
smart defence. 

In anul 2020, DPAPRI a asigurat reprezentarea nationala in Comitetul 
director al programului NATO pentru managementul transportului strategic 
aerian (NAM PB), precum ~i in conducerea Comitetului pentru politici ~i 

finante (NAM PFC), contribuind, in aces! fel, atat Ia indeplinirea 
obiectivelor politicii de aparare in cadrul organizatiilor intemationale, cat ~i 
Ia asigurarea necesarului de transport strategic aerian al Ministerului 
Apararii Nationale. ln Comitetul director al CapabiliHi!ii de transport 
strategic aerian (SAC SB) ~i Comitetul consultativ al Capabilitatii de 
transport aerian strategic (SAC AC), reprezentarea national a este asigurata 
de catre Directia logistici'i/SMAp. 

Principalele elemente ale misiunilor executate de catre aeronavele 
Grupului de transport aerian greu (HAW), in beneficiul Ministerului 
Apararii Nationale in anul2020, se prezinta astfel: 

-Romania a fost primul dintre statele participante care au beneficial de 
executarea unor misiuni umanitare in contextul pandemiei provocate de 
virusul SARS-Co V-2. Au fost executate !rei misiuni de transport de 
materiale medicate din Coreea de Sud, pentru primele doua folosindu-se ore 
de zbor din cota alocata Romaniei (69,2), iar pentru cea de-a treia, din cota 
alocaHi SUA (32,4, cu suportarea integrali'i a costurilor de catre acest stat). 
Cu aceasti'i ocazie, s-a consemnat ~i recordul pentru eel mai estic zbor 
executat de catre o aeronava SAC: 

- executarea a 13 misiuni de transport aerian pentru dislocarea ~i 

redislocarea trupelor in T.O. Afganistan ~i in cadrul Misiunii 
multidimensionale integrate a ONU de stabilizare in Republica Mali 
(MINUSMA); 

- folosirea integrala a cotei de ore de zbor alocate Romaniei- 157,9 ore 
zbor. Aceasti'i coti'i, sub plafonul anual de 180 de ore zbor stabilit prin 
memorandumul de intelegere, a fost stabilita pentru a se putea derula 
lucrarile de mentenantii ~i moderniziirile planificate (Ia nivelul SAC, 
numarul orelor de zbor a fost diminuat de Ia 3.165 Ia 2.815); 

- pentru a putea asigura in totalitate necesarul de transport strategic 
aerian al Ministerului Apararii Nationale, prin intermediul acordului ACSA 
s-au achizitionat 200 de ore de zbor din cola SUA pe anul 2020, din acestea 
utilizandu-se aproximativ 50. 

Statutul de membru NATO implicii ~i participarea Ia Programul NATO de 
investitii in securitate- NSIP8, componenta a efortului comun de apiirare. 
Conform cadrului legal in vigoare, DPAPRI coordoneazi'i Ia nivel strategic 
activitatile specifice NSIP, prin contributia Ia asigurarea finantiirii 
proiectelor derulate prin acest program. ln cursu! anului 2020, DPAPRI, 
alaturi de alte structuri cu atributii in domeniu, a participat Ia demersurile 
de promovare a unui proiect allnstrucfiunilor privind dendarea [n Romania 
a proiectelor finan{ate prin Programul NATO de investi!ii fn securitate -
NSIP. Proiectul documentului a fost supus aprobarii in Comisia superioari'i 
de acte normative, fiind in prezent promovat pentru aprobare, urmand a 
inlocui actualul document a flat in vigoare (Instrucfiuni privind derularea in 
Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de investi{ii in 
securitate - NSIP, aprobate prin Ordinul ministrului api'irarii nationale 
nr. M.S. 135 din 20 12). 

11.3. Participarea activa Ia procesele decizionale in cadrul Aliantei 
Nord-Atlantice 

ln context NATO, principalul efort al Ministerului Apararii Nationale a 
fost dedicat consolidarii profilului Romaniei in cadrul Aliantei. Prioritatile 

8 NATO Security lnvesm1ent Programme. 

de aqiune au urmarit indeplinirea angajamentelor in planul asigurarii 
resurselor pentru aparare, dezvoltarii capacitii!ilor ~i contributier Ia operatii 
~i misiuni, alaturi de promovarea ~i sustinerea pe agenda aliata a 
obiectivelor nationale relationate adaptarii posturii colective de descurajare 
~i aparare, in linie cu deciziile adoptate incepand cu anul 2014 Ia nivel de 
~efi de state ~i guveme, culminand cu Reumunea liderilor NATO de Ia 
Londra din decembrie 2019. 

Aceste obiective au fost sustinute in cadrul ministerialelor NATO ale 
apararii, des!a~urate in februarie, iunie ~i octombrie, precum ~i al unei 
reuniuni pregatitoare in formatul directorilor de politici in septembrie9 ln 
contextul pandemiei generate de riispandirea virusului COVID-19, in luna 
aprilie a fost organizata o reuniune extraordinara Ia nivel de mini~tri ai 
apariirii dedicata acestei problematici. 

Obiectivele promovate s-au gasit reflectate in mandatele ~i dosarele de 
participare ale oficialilor romani Ia aceste evenimente, ale reprezentantilor 
nationali Ia comitetele ~i grupurile de lucru in cadrul aliat des!a~urate in 
pregatirea acestor reuniuni, precum ~i in dialogul cu oficialii NATO ~i eel 
bilateral, cu aliatii ~i partenerii. 

ln acest sens, atentia a fost concentrata pe reconfirmarea unitatii ~i 
solidaritatii aliate, promovarea importantei regiunii Marii Negre pentru 
securitatea europeana ~i euroatlantica, sustinerea necesitatii asigurarii unei 
abordari unitare ~i coerente in asigurarea Prezentei inaintate NATO pe 
Flancul de Est, continuarea eforturilor colective de maturizare operationalii 
a proiectelor multinationale subsumate prezentei aliate inaintate adaptate de 
NATO in regiunea Marii Negre (tFP 10), precum ~i pe sprijinul ~i stimularea 
aprofundarii cooperarii NATO-UE. 

Pe palierul de descurajare ~i aparare, avand in vedere limitarile impuse 
activitii!ii structurilor aliate in contextul pandemiei de COVID-19, agenda 
de lucru a Aliantei a suferit ajustari, termenele de aprobare a unor rapoarte 
pe problematici importante vizand securitatea ~i apararea fiind amanate sau 
decalate. 

Cu toate acestea, s-a reu~it adoptarea unor decizii importante, Ia care 
partea romana a avut un rol activ ~i consistent, dupa cum urmeaza: 
adoptarea Conceptului de descurajare ~i aparare a zonei euroatlantice 
(DDA), care asigura formula conceptuala pentru adaptarea planificarii 
militare in asigurarea unui raspuns operational credibil, coerent ~i eficient 
al NATO; adoptarea unui nou concept de plan in avans- Planul de raspuns 
secven(ial (SERP), care ofera cadrul de raspuns Ia riscurile ~i provocarile 
din direqia strategica de sud a NATO; aprobarea unui pachet de 
recomandari suplimentare relationate implicatiilor generate de inventarul 
ofensiv de rachete cu raza scurta ~i medie de aqiune ~i dubla intrebuintare 
(conventional-nuclear) a! Rusiei; adoptarea unei noi politici a NATO pentru 
apararea cibemetica; infiintarea Centrului Spatial al NATO, Ia Rammstein, 
Germania, pentru implementarea deciziei de abordare a spatiului ca a] 
cincilea domeniu operational (Londra 20 19); continuarea procesului de 
refleqie privind consolidarea angajamentelor in domeniul rezilientei, in 
vederea adoptarii unei decizii Ia summitul din 2021. 

Pe parcursul acestor reuniuni formale ~i informale, oficialii ~i 

reprezentantii nationali au prezentat aliatilor stadiul implementiirii 
prezentei avansate adaptate (tFP) in regiunea Marii Negre pe toate 
componentele sale ~i al operationalizarii structurilor multinationale 
infiintate pe teritoriul Romaniei, precum ~i eforturile care se fac Ia nivel 
national pe linia implementarii masurilor agreate Ia nivelul NATO in cadrul 
Prezentei inaintate consolidate ( eFP). Au fost, toto data, prezentate 
deficitele persistente care afecteaza gradul de operationalizare a structurilor 
tFP, reiterandu-se apelul catre autoritatile militare NATO (NMA) ~i ciitre 
aliati pentru sustinerea implementarii masurilor/proiectelor subsumate tFP, 
printr-o abordare holistica a domeniilor opera(ionale: implementarea 
masurilor de asigurare (serviciul de politie aeriana intarita/eAP 11 ), 

9 Ca urmare a impunerii de restriqii pe fondul crizei generate de riispandirea viru:;ului COVlD-19. cu excep!ia reuniunii din februarie, toate celelalte reuniuni s-au desfa~urat in sis
rem de videoconferintii. 

10 tailored Forward PresenceitFP. 
11 enhanced Air Policing/cAP. 
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asigurarea unei prezen(e sporite navale In Marea Neagra, asigurarea de 
zboruri aliate MPA din Roman1a, afilierea de forte Ia Brigada 
Multina(ionala din Sud-Estul Europei ~i participarea mai sporita Ia 
exerci(iile organizate In format bilateral, multina(ional, NATO. 

In paralel cu aceste demersuri, s-au continual eforturile de promovare ~i 
operationalizare a Comandamentului Multinational de Nivel Corp din 
Sud-Estul Europei (HQ MNC-SE). In acest sens, In iunie 2020, In prezen(a 
Pre~edintelui Romaniei, s-a realizat activarea na(ionala a structurii ~i s-au 
continua! demersurile necesare pe linia asigurarii incadrarii (inclusiv pe 
componenta multina(ionala aliatii) ~i asiguriirii conditiilor necesare 
evolu(iilor structurale pentru atingerea gradului de opera(ionalizare 
conform calendarului stabilit in acest sens. 

Necesitatea indeplinirii cerin(elor operationale ale tFP - ~i in special in 
ceea ce prive~te opera(ionalizarea Comandamentului Multinational de Nivel 
Corp (HQ MNC-SE) - a fost sus(inutii ~i cu prilejul intalnirilor bilaterale 
organizate in marja ministerialei NATO a apiiriirii din februarie 2020 
(Bulgaria, Canada, Luxemburg, Polonia ~i SUA). 

Demersurile sus(inute in rela(ie cu reperul conceptual ~i proiectele in 
planul posturii colective de descurajare ~i apiirare, inclusiv Ia nivel regional, 
au fost completate de eviden(ierea lndeplinirii angajamentelor din 
perspectiva cerin(elor rela(ionate partajiirii echitabile a efortului ~i 

responsabilitii(ilor Ia nivel aliat (burden sharing). 
In aces! sens, a fost subliniatii asigurarea ~i men(inerea alociirii unui nivel 

de minimum 2% din PIB pentru apiirare, men(inerea angajamentelor 
opera(ionale in lrak, Afganistan, Kosovo ~i Mediterana, asumarea unei 
oferte na(ionale specifice pentru implementarea ini(iativei NATO pentru 
cre~terea capacitii(ii opera(ionale NATO (NATO Readiness Initiative -
NRI), contribu(ia Romaniei Ia Prezenta inaintata consolidatii (eFP), prin 
participarea Ia opera(ionalizarea grupului de luptii din Polonia ~i, nu in 
ultimul rand, contribu(ia Ia dezvoltarea de capacita(i opera(ionale comune; 
in marja ministerialei NATO a apariirii din iunie 2020, ministrul roman al 
apiirarii a semnat Scrisoarea de inten(ie privind participarea Romaniei, 
aliituri de al(i alia(i europeni (Bulgaria, Croatia, Cehia, Grecia, Ungaria, 
Muntenegru, Macedonia de Nord, Portugalia, Spania, Turcia), Ia Ini(iativa 
de cooperare multina(ionalii pentru pregiitirea pi loti lor militari in Europa
NATO Flight Training Europe/NFTE. 

Problematica gestioniirii Ia nivel aliat a crizei generate de riispandirea 
virusului COVID-19 s-a aflat pe agenda a douii reuniuni ministeriale -
reuniunea extraordinara dedicatii exclusiv acestui subiect, organizatii in 
15 aprilie 2020, ~i reuniunea ordinarii din iunie 2020. Pe acest fond, au fast 
sprijinite deciziile ~i masurile aliate vizand prevenirea transformarii crizei 
din domeniul saniitii(ii intr-una de securitate, aprobarea Planului de opera(ii 
(OPLAN) privind riispunsul NATO Ia al doilea val COVID-19 ~i evaluarea 
impactului crizei de COVJD-19 asupra rezilien(ei ~i opera(ionaliziirii zonei 
de responsabilitate a SACEUR (in context fiind revizuite cele ~apte cerin(e 
de baza ale orientarilor ~i criteriilor de evaluare pentru rezilien(ii). Pe acest 
fond, Romania a prezentat oferta privind punerea Ia dispozi(ie a unei 
facilita(i de depozitare a materialelor sanitare din rezerva NATO, respectiv 
a Centrului Farmaceutic Zonal Sebe~ (aflat in subordinea Direqiei 
medicale a Ministerului Apiiriirii Na(ionale), ca o contribu(ie concreta Ia 
planul aliat de raspuns Ia pandemia curenta. 

In contextul UE, participarea Ia consolidarea securitii(ii ~i apiirarii 
Uniunii Europene a continua! sa reprezinte una dintre prioritatile politicii de 
apiirare a Romaniei, tara noastra sprijinind activ eforturile de promovare a 
UE ca actor global credibil pe scena internationalii de securitate. 

In aces! context, eforturile Ministerului Apiiriirii Na(ionale au cunoscut o 
dinamica semnificativii, principalul efort fiind oriental spre promovarea ~i 
sus(inerea obiectivelor Romaniei pe dimensiunea de aparare In cadrul 
reuniunilor mini~trilor apararii din statele membre UE, care pe fondul 
pandemiei de COVID-19 s-au desfa~urat intr-un numiir sporit. Astfel, a fast 
asigurata participarea activa Ia reuniunile informale ale mini~trilor apiiriirii 
din statele membre UE de Ia Zagreb (4--5 martie 2020) ~i Berlin (26 august 
2020) ~i Ia reuniunile Consiliului Afaceri Externe-Aparare ~i ale 

12 NATO Response Force. 

Comitetulu1 d1rector al Agenpe1 Europene de Apiirare. format 
videoconferin(a, din 16 iunie 2020, respectiv 20 noiembrie 2020. In cadrul 
acestora au fast discutate tematici importante, precum Busola strategicii, 
consolidarea angajamentelor UE in misiunile ~i opera(iile derulate sub 
egida PSAC, in contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv finan(area 
acestora prin instrumentul Facilitatea europeana pentru pace (EPF); 
coeren(a ini(iativelor din domeniul apiiriirii (PESCO, CARD, EDF), 
problematica resurselor financiare alocate Fondului european de aparare $i 
mobilita(ii militare din perspectiva viitorului Cadru financiar multianual 
2021 - 2027. Pe fondul pandemiei de COVID-19, Ia data de 6 aprilie 2020 a 
avut Joe reuniunea informalii a mini~trilor apiiriirii din statele membre ale 
Uniunii Europene, in format videoconferin(ii. Tema centralii a dezbaterii 
informale a fast riispunsulla pandemia de COVID-19, fiind agreate masuri 
pentru contracararea provocarilor generate de noul coronavirus. ln 
continuarea acesteia, Ia data de 12 mai 2020 mini~trii apararii din statele 
membre UE au avut o nouii reuniune informalii, discu(iile fiind focalizate pe 
tema COVID-/9: implica{ii asupra securita{ii $i apararii europene. 

II.4. Angajarea Ia proiectclc din cadrul ini(iativelor ,Framework 
Nation Concept", ,Smart Defence/NATO", ,Permanent Structured 
Cooperation (PESCO)/UE" ~i ,,Pooling and Sharing!UE" 

ln ceea ce prive~te ini(iativa Grupare de tip na(iune-cadru (Framework 
Nations Concept/FNC), coordonatii de Germania/DEU FNC, Romania este 
membru din luna iunie 20 15. Contribu(ia na(ionalii vizeaza contribu(ia Ia 
ambele paliere ale ini(iativei, respectiv Ia constituirea unei mari unita(i de 
nivel corp de armata care sa fie alocata NRF 12 ~i incadrata in categoria 
,Follow-on Forces", prin afilierea unor unitii(i luptatoare din cadrul 
For(elor Terestre, precum ~i in cadrul domeniilor de cooperare identificate 
Ia nivelul ini(iativei, prin contribu(ii Ia 20 de clustere (Ia 5 cu statut de 
,p~rticipant" ~i Ia 15 cu statut de ,observator"), dintr-un total de 24. 

In anul 2020 a fast continuata participarea na(ionalii Ia programele de 
dezvoltare a capabilita(ilor prin abordare multina(ionala in cadrul ini(iativei 
NATO ,Smart Defence", vizand utilizarea cu maxima eficien(ii a resurselor 
alocate pentru aparare, in scopul men(inerii capacita(ii Alian(ei de a-$i 
indeplini misiunile ~i, implicit, nivelul de ambi(ie. Nivelul de participare a 
Romaniei a inc! us un numiir total de 25 de proiecte, dintre cele 88 active Ia 
nivelul Alian(ei, dupii cum urmeazii: 13 dintre cele 4 7 de proiecte din 
pilonul l, care au o na(iune-lider ~i pot fi implementate pe termen 
scurtlmediu; l 0 dintre cele 28 de proiecte din pilonul 2, pentru care existii o 
dorin(ii moderata de participare a na(iunilor ~i nu au fast identificate 
na(iuni-lider; 2 dintre cele 13 proiecte din pilonu13, care nu pot fi dezvoltate 
deocamdatii, din cauza resurselor insuficiente ~i a interesului sciizut 
manifestat de na(iuni. 

Cooperarea structurata permanenta (PESCO), in calitatea sa de forma 
intensificata de cooperare pe dimensiunea politicii de securitate ~i aparare 
comunii (PSAC), contribuie la aprofundarea procesului de dezvoltare a 
capabilita(ilor de apiirare Ia nivel european pe baze solide, prin reducerea 
dupliciirilor, In vederea executiirii in bune conditii a misiunilor ~i opera~ilor UE. 

Participarea Romaniei Ia PESCO, prin asumarea eel or 20 de angajamente 
aferente ini(iativei, permite realizarea unor progrese tangibile in domeniul 
dezvoltarii de capabilita(i, cre~terea coeziunii strategice la nivel militar ~i 
aprofundarea cooperarii opera(ionale cu celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. PESCO este apreciat ca fiind, aliituri de CARD ~i EDF, unul 
dintre instrumentele eficiente pentru atingerea nivelului de ambi(ie al 
Uniunii Europene pe palierul militar. 

Importan(a PESCO este eviden(iata ~i in documentele interne de 
planificare ale Ministerului Apariirii Na(ionale, respectiv Directiva de 
planificare a apiiriirii, care include elementele de planificare asociate 
implementarii proiectelor de dezvoltare a capabilitii(ilor in context PESCO, 
inclusiv o anexa cu responsabilita(ile structurilor pe fiecare proiect. 

Din cele 46 de proiecte PESCO aflate in derulare, Romania participii la 12. 
Este important de eviden(iat faptul ca Romania ~i-a asumat, in premiera, 
coordonarea a doua dintre aceste proiecte, respectiv: Refeaua de centre de 
scafandri a UE ~i Poligonul de instruire pentru apiirarea CERN. Acest 
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aspect evidentiaza transpunerea In practica a angajamentului national 
privind implicarea In dezvoltarea capabilita!ilor pentru aparare In context 
european pe baze sol ide, prin reducerea dupliciirilor, utilizarea judicioasii a 
resurselor financiare alocate pentru lnzestrarea cu echipamente majore $i 
capabilitati de ultima generatie $i, poate eel mai important aspect , 
asigurarea complementaritatii cu NATO (principiul setului unic de 
capabilitati, puse Ia dispozitia NATO $i UE). Astfel, pe termen mediu $1 
lung, sunt create premisele pentru modernizarea organismului militar, 
inclusiv prin proiectele dezvoltate In contextul PESCO. 

Prin raportare Ia Planul national de implementare (PNI) a celor 20 de 
angajamente, transmis In luna ianuarie 2020, tara noastrii a fost evaluata pozitiv, 
concluzia generala a evaluiirii evidentiind un parcurs bun In indeplinirea 
angajamentelor PESCO. Astfel, Romania se numil.rii. printre cele patru state ale 
caror planuri nationale au fost evaluate pozitiv de cil.tre Secretariatul PESCO 
(alaturi de Spania, Grecia $i Cipru), din 25 de state participante. 

Privind in perspectivil., participarea Romilniei Ia initiativa PESCO 
creeaza cadrul pentru realizarea unor progrese tangibile In domeniul 
dezvoltil.rii de capabilitil.ti, cre$1erea coeziunii strategice Ia nivel militar $i 
aprofundarea cooperiirii operationale cu celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. 

In ceea ce prive$te participarea Ia proiectele de dezvoltare a 
capabilitatilor militare, gestionate de EDA, Romania a crescut participarea 
de Ia 8 Ia 19 proiecte, dintre care 6 sunt dedicate cercetarii $i tehnologiei. 

Ca imagine de ansamblu asupra contributiei Ia procesul de analiza a 
apil.rarii $i dezvoltarea capabilitatilor in cadrul UE, In anul 2020, In vederea 
corelil.rii efortului national pe linia angajamentelor/proiectelor UE, NATO 
$i multinationale Ia care Romania participa, in Directiva de planificare a 
apil.rarii a fost introdusa o matrice de sincronizare a proiectelor nationale, 
indiferent de modul de realizare a acestora (national, multinational, NATO), 
cu prio~ta(ile din cadrul Planului UE de dezvoltare a capabilitatilor. • 

Ill. INDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE IN 
CADRUL PARTENERIATELOR STRATEGIC£ ~I AL ALTOR 
ORGANISM£ INTERNATIONALE 

Ill .I. Parteneriatele strategice 
Demersurile de consolidare a relatiilor de cooperare cu partenerii 

strategici care au fost intreprinse pe parcursul anului 2020 au avut ca 
fundament obiectivele stabilite prin documentele de planificare a apararii Ia 
nivel national, tinilnd con! de restriqiile impuse de pandemia de COVID-19. 

Un capitol distinct 1-a constituit ~i in acest an dezvoltarea $i poten(area 
Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, concretizat prin 
semnarea Foii de parcurs privind cooperarea militara pentru 
perioada 2020-2030 (United States of America and Romania Roadmap for 
Defense Cooperation 2020-2030). 

Parteneriatul strategic cu Franta a fost consolidat prin semnarea unei noi 
Foi de parcurs Ia sflir$itul lunii octombrie 2020. Modificil.rile operate in 
domeniul apararii au vizat intensificarea cooperii.rii in privinta consolidil.rii 
politicii de securitate ~i aparare comuna (PSAC) ~i asigurarea securitatii in 
regiunea Marii Negre. 

Parteneriatul cu Regatul Unit al Marii Britanii (UK) ril.milne unul 
semnificativ, nivelul de cooperare bilaterala In domeniul apararii nefiind 
afectat de Brexit, dar diminuat pe fondul crizei sanitare. Sprijinul 
partenerului britanic pe dimensiunea de aparare ~i descurajare a NATO ~i 
asigurarea prezentei aliate in special in regiunea Mil.rii Negre au ril.mas Ia un 
nivel important. 

Cooperarea in domeniul apil.ril.rii cu Republica Moldova a reprezentat o 
prioritate Ia nivelul Ministerului Apil.rarii Nationale. In anul 2020, 
proiectele au vizat cu precil.dere pregatirea de specialitate a for(elor armate 
~i instruirea personalului, fiind continual sprijinul acordat prin exper(ii 
nationali care asiguril. consiliere in cadrul proiectelor NATO. Totodatil., 
Ministerul Apil.ril.rii Nationale a participat activ ~i Ia eforturile coordonate 
de Guvernul Romilniei pentru ajutorul acordat Republicii Moldova in 

vederea combaterii pandemiei, atilt cu personal medical. cilt $i cu 
echipamente $i materiale de uz medical. 

1!!.2. Organizatia Na(iunilor Unite (ONU) ~i Organiza(ia pentru 
Cooperarc ~i Securitate in Europa (OSCE) 

In perioada de referintil., a fost continual efortul de promovare a intereselor 
nationale in formate multilaterale, precum ONU $i OSCE, ca parte a actiunii 
mai largi de consolidare a ordinii internationale bazate pe reguli. 

Din perspectiva cooperarii cu Organizatia Na(iunilor Unite, in anul 2020 
efortul principal a fost canalizat pentru indeplinirea cu succes a sarcinilor 
dela$amentului de elicoptere de transport dislocat in Misiunea ONU 
multidimensionalil. integratii de stabilizare In Mali (MINUSMA) pentru 
perioada 15.10.2019 - 14.10.2020, precum $i pentru repatrierea acestuia in 
conditii foarte bune. ln ciuda condi(iilor operationale nefavorabile, contingentul 
romilnesc $i-a indeplinit misiunile fara a !ntilrnpina dificultil.ti majore. 

Suplimentar fa(a de contributia cu dela$amentul Carpathian Pumas Ia 
MINUSMA, reafirmarea angajamentului Romilniei pentru lntarirea $i 
cre$terea eficientei misiunilor $i operatiilor de pace sub egida ONU, precum 
$i consolidarea profilului Romilniei de furnizor de securitate au fost 
realizate $i prin incadrarea unor funqii in cadrul a 5 misiuni $i opera(ii 
ONU 13 , contributia Ministerului Apararii Nationale in 2020 totalizilnd 
aproximativ 140 de militari $i situilnd Romania pe pozi(ia 61, din 119 state 
contributoare cu trupe. 

In cadrul Organizatiei pentru Securitate $i Cooperare in Europa a fost 
vizatii implementarea angajamentelor asumate de Romania, ca stat parte Ia 
tratatele, conventiile, acordurile ~i alte documente internationale, cu privire 
Ia controlul armelor conventionale, neproliferarea $i cre~terea increderii ~i 
securitatii. 

III.3. Contributia Ia mentinerea ~i consolidarea securitatii ~i 

stabilitatii regionale 
in ceea ce prive~te cooperarea Ia nivel regional, se impune evidential 

faptul cil. pandemia de COV!D-19 a afectat semnificativ nivelul cooperil.rii, 
majoritatea state! or cu care existil. incheiate acorduri ~i in(elegeri tehnice de 
cooperare optilnd pentru participarea in mod virtual Ia activitatile de 
instruire in comun sau reuniunile de lucru Ia nivel de exper(i sau chiar 
decizional. 

Cu toate acestea, din perspectiva eforturilor pentru consolidarea 
securitiitii ~i stabilitatii regionale, in perioada de referinta, Ministerul 
Aparil.rii Nationale a continual sa se afirme ca un actor credibilin cadrul mai 
multor formate regionale de cooperare, in mod special Ia nivelul procesului 
reuniunii mini~trilor apararii din Europa de Sud-Est (South-Eastern Europe 
Defence Ministerial- SEDM 14), urmil.rind cre~terea vizibilitil.(ii acestuia, ca 
model de cooperare regionalil. de succes, pentru atragerea de noi membri ~i 
identificarea unor solutii concrete privind viitorul acestei initiative ~i a] 
componentei sale operationale, respectiv Brigada din Europa de Sud-Est 
(South-Eastern Europe- SEEBRIG). 

ln linii generale, activitatile organizate $i procesele gestionate au vizat 
consolidarea securitatii In regiunea Marii Negre ~i in regiunea Balcanilor, 
precum ~i promovarea contribu(iei Armatei Romaniei Ia asigurarea 
stabilitil.(ii din vecinatatea tarii. 

De asemenea, eforturile Ministerului Apararii Nationale de consolidare a 
securitil.(ii ~i stabilitil.(ii regionale au fost materializate ~i prin mil.suri de 
adaptare a cooperarii in plan bilateral cu statele NATO, UE ~i partenere din 
Europa de Sud-Est. Astfel, chiar dacil. Ia nivel practic cooperarea militara 
bilateralil. a scil.zut in intensitate ca urmare a situa(iei pandemice generale, in 
anul 2020 au fost avute in vedere mentinerea $i chiar consolidarea 
contactelor politico-militare, atilt prin format videoteleconferintil., cat $i prin 
corespondentii, activitiiti care au avut ca scop identificarea celor mai 
eficiente modalitil.ti de atingere a obiectivelor generale privind cooperarea 
internationalii ale institutiei, cu reducerea Ia maximum a efectelor asociate 
restrictiilor impuse. 

13 MINUSMA - Mali, UNMIK Kosovo, MONUSCO - Republica Democrata Congo, UN MISS - Sudanul de Sud, UNMOGIP - frontiera dintre India ~i Pakistan. 
14 lnitiativa regionala Ia care mai participa Albania. Bosnia ~i Her!egovina, Bulgana, Croatia, Georgia. Grecia, ltalia. R. Macedonia de Nord, Muntenegm. Slovenia. Serbia. Turcia. 

SUA. Ucraina ~i R. Moldova - in calitate de observator. 
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Nu in ultimul rand, o atentte deosebttii a fost acordata identtficani 
posibilitatilor de replanificare pentru anul 2021 a activitatilor de cooperare 
militara stabilite in planurile de cooperare bilaterala cu aliatii ~i partenerii 
externi, ln cadrul proceselor de negociere a acestor documente de 
planiticare. A~adar, pe langa activitatile de instruire ln comun, au fost avute 
ln vedere ~i formele de pregatire/cursuri pe care tara noastra le asigura 
acestora Ia institutiile ~i unitatile de lnviitamant militar ale Ministerului 
Apararii Nationale. 

IV. STAREA OPERA TJONALA A ARMATEI ROMANJEJ 
!V.I. Planificarea apiiriirii 
Potrivit prevederilor Legii nr. 203/2015, cu modificarile ulterioare, 

Ministerul Apararii Nationale a desfii~urat ~i ln anul 2020 activitatile ~i 

masurile care vizeaza protejarea ~i promovarea intereselor nationale, 
respectiv definirea ~i lndeplinirea obiectivelor securitiitii nationale a 
Romaniei in domeniul apararii. Pentru indeplinirea misiunilor, obiectivelor 
~i angajamentelor asumate, Romania dezvolta ~i mentine un set unic de 
capabilitii(i, gestionat prin intermediul unui mecanism integral de 
planificare a apararii. 

in 2020 a fost finalizata ~i aprobata, Ia 5 februarie 2020, Directiva de 
planificare a apararii 2020-2029 (DPA 18), document de planificare a 
apararii elaborat Ia nivel departamental , cu reflectarea abordarilor politice 
~i militare Ia nivel national ~i alia! (TC 17), precum ~i a prevederilor Legii 
bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020. a Strategiei nationale de aparare 
a (arii pentru perioada 2020-2024, a Programului de guvernare 2019-2020, 
a Cartei albe a apararii ~i a Strategiei militare, incluziind ~i elementele de 
planificare asociate implementarii proiectelor de dezvoltare a capabilitii.tilor 
in cadrul PESCO. Documentul aduce, ca elemente de noutate, alocarile Ia 
inzestrare pe cele 5 programe majore aferente structurii de forte ~i, 

orientativ, pe programe de inzestrare, stabilite de catre Direqia structuri ~i 
planiticarea inzestrarii/Statul Major al Apararii. Pe baza DPA 18, directorii 
programelor majore au elaborat programele majore in conformitate cu 
reglementii.rile in vigoare, proces coordonat de DPAPRI. 

Planurile anuale au fost actualizate cu ocazia rectificiirilor bugetului de 
stat, precum ~i a altor rea~ezari intre program e. in cursu! anului 2020 au fost 
adoptate cinci hotanlri ale Consiliului de planificare a apararii (CPA) pentru 
modificarea bugetului Ministerului Apararii Na(ionale (trei ca urmare a 
rectificarilor bugetare, una de suplimentare ~i o rea~ezare). 

Totodata, in anul 2020 a fost demarat procesul de elaborare a Directivei 
de planificare a apararii 2021-2030. 

IV.2. Alocapile bugetare destinate apiiriirii 
Prin Legea nr. 5/2020, Ministerului Apararii Na(ionale i-au fost alocate 

fonduri in sumii. de 23.735.849 mii lei, reprezentiind 2,10% din PIB-ul avut 
in vedere Ia elaborarea Legii bugetului de stat, transmis prin 
Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic ~i metodologia de 
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 ( 1.129,2 mid. lei). 

Pe parcursul anului, bugetul ministerului a suferit o serie de modificii.ri in 
structurii. sau volum. 

Cu ocazia primei rectificari bugetare din luna aprilie, aprobatii. prin 
Ordonanta de urgentii. a Guvemului nr. 50/2020, alocarile pentru cheltuielile 
de aparare au crescut Ia sursa ,Venituri proprii" cu 175.278 mii lei, pana Ia 
suma de 23.911.127 mii lei. 

Dupa a doua rectificare bugetara, din luna august, aprobata prin 
Ordonan(a de urgen(ii. a Guvernului nr. 135/2020, sumele alocate 
Ministerului Apii.rii.rii Nationale au crescut Ia sursa ,Venituri proprii" cu 
20.532 mii lei, panii.la suma de 23.931.659 mii lei. 

Dupii. a treia rectificare bugetara, din luna noiembrie, aprobata prin 
Ordonan(a de urgen(ii. a Guvernului nr. 20112020, sumele a! ocate 
Ministerului Apii.rarii Nationale au fost diminuate cu suma de 2.095.360 mii 
lei, 2.000.000 mii lei Ia sursa ,Buget de stat" ~i 836.299 mii lei Ia sursa 
,Venituri proprii", ajungand Ia 21.836.299 mii lei. 

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.093 din 17.12.2020, bugetul 
Ministerului Apii.rii.rii Nationale a fost suplimentat de Ia Fondul de rezervii. 

bugetara Ia dtspozt\ta Guvernulut (FRBDG) cu suma de 400.000 mtt let, 
ajungfmd Ia 22.236.299 mii lei, reprezentand 2,13% din PIB (potnvtt 
datelor Comisiei Nationale de Strategie ~i Prognoza din 18 ianuarie 2021 , 
pentru anul 2020, valoare PIB = 1.040,8 mid. lei). 

Bugetul aprobat a asigurat conditiile pentru cre~terea capacitatii de lupta 
a marilor unitati ~i unitati militare, potrivit obligatiilor asumate ln cadrul 
NATO, in principal prin: accelerarea ritmului de inzestrare a Armatei 
Romaniei , cre~terea nivelului de instruire, a starii de operativitate a 
echipamentelor militare, completarea paqiala a stocurilor de lupta ~i 

cre~terea prezentei in teatrele de operatii (RESOLUTE SUPPORT, KFOR, 
NMI). De altfel, incepand cu anul 2017, raportii.rile cu privire Ia 
implementarea Ia nivel national a deciziilor in domeniul partajii.rii echitabile 
a responsabilitii.tilor in cadrul NATO (B&S- Burden Sharing) au in vedere 
angajamentele pe cele trei paliere: cheltuieli pentru apii.rare; indeplinirea 
angajamentelor asumate prin pachetul Tinre de capabilita{i; contribu(ia Ia 
misiuni, operatii ~i alte angajamente relevante, acestea fiind ~i direqiile 
noastre principale de efort. 

Prin bugetul alocat Ministerului Apii.riirii Na(ionale a fost respectatii. 
obliga(ia asumata in cadrul Summitului NATO 2014 din Tara Galilor, prin 
documentul The Wales Summit Pledge on Defence Investment, care 
consfinte~te angajamentul statelor membre de a a tinge obiectivul de 2% din 
produsul intern brut a local cheltuielilor pentru apii.rare, in decursul a I 0 ani 
(panii.in 2024), cu diferentele specitice tiecii.rui grup de aliati (cei care au 
deja acest nivel de finantare il vor mentine, iar ceilal(i 11 vor cre~te gradual, 
in fune(ie de cre~terea economicii. nationala). Totodatii., potrivit ultimului 
buget aprobat pe anul 2020, fondurile alocate achizi(iei de echipamente 
majore ~i cercetii.rii-dezvoltii.rii asociate acestora au reprezentat 23% din 
totalul alocii.rilor bugetare, depii.~ind procentul recomandat, de 20% din 
totalul bugetului, potrivit angajamentului asumat prin documentul The 
Wales Summit Pledge on Defense Investment. 

Pe timpul executiei bugetare, s-a asigurat repartizarea echilibratii. a 
bugetului apii.rii.rii pe titlurile corespunzii.toare de cheltuieli, avandu-se in 
vedere plata drepturilor de personal ale personalului activ ~i a pensiilor 
pentru personalul in rezervii., plata contributiilor catre organizatiile 
interna(ionale, plata cheltuielilor de func(ionare, continuarea intensificii.rii 
procesului de instruire, inclusiv prin participarea Ia exerci(ii in comun pe 
teritoriul Romaniei ~i ln strii.inii.tate, plata tuturor obligatiilor contractuale 
aferente contractelor de achizitii in derulare ~i in curs de atribuire, 
continuarea programului de modernizare/reconfigurare a infrastructurii 
militare (instrue(ie ~i cartiruire), precum ~i continuarea procesului de 
refacere a stocurilor. 

Potrivit datelor centralizate panii. in prezent, luand in considerare sursele 
de finan(are ,Buget de stat" + ,Venituri proprii" + ,FEN", executia 
bugetarii. pe anul 2020 a fost de 21,130 miliarde lei, ceea ce 
reprezintii. I ,87% din PIB-ul comunicat prin scrisoarea-cadru Ia data 
elaborii.rii bugetului Ministerului Apii.rii.rii Na(ionale, respectiv 2,03% din 
PIB-ul actualizat in 18.01.2021 ~i 95,13% din cheltuielile aprobate. 

Pe parcursul anului 2020 s-a elaborat documentul Analiza strategicii a 
apariirii 2020, care a fost finalizat Ia finalul lunii septembrie ~i a fost 
prezentat ~i aprobat in ~edinta CSAT din data de 06.10.2020. Pornind de Ia 
interesele nationale de securitate, evidentiate de noua Strategie na(ionalii. de 
aparare a (ii.rii, pe baza ipotezei continuii.rii alocii.rii a 2% din PIB pentru 
cheltuielile de apii.rare (incluzand doar sursele de finan(are ,A- Buget de 
stat" ~i ,E- Activitii.ti finantate integral din venituri proprii"), documentul 
evalueazii. resursele avute Ia dispozitie comparativ cu misiunile de indeplinit 
~i identificii. solu(ii realiste pentru crearea unor forte armate capabile ~i 

interoperabile cu cele ale aliatilor din NATO ~i UE, permi(and, totodatii., ~i o 
planificare multianuala a efectivelor armatei. Astfel, Planul strategic de 
cheltuieli inclus in document asigura continuarea trendului ascendent al 
cheltuielilor de aparare, avand in vedere schimbarile majore din ultimii ani 
in mediul de securitate european ~i international, care impun accelerarea 
procesului de realizare a capacita(ii opera~onale a Armatei Romiiniei. 
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Evolu(ia bugetului mtn isterului In anul 2020/mii lei: 

Alocarea in1pa la. potnvit 

Dcta lii 
prevederilor Legii bugerului Executia pre li minatii 

de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 

CB % PIB CB ''o PI B 

PIB initial/actual (mid. lei) 1.129,.! 1.040,8 
Total buget MApN (sursele A+D+E+F) 23.735.849 2,10% 21.129.84 2,03% 
A- Buget de stat 21.171.310 1,87% 19.444.758 1,87% 
Titlul I - Cheltutelt de personal 6.801 ,226 6,6]3 ,705 
Titlul II - Bunuri $i servicii L73 8,03~ 2,197,275 
Titlul VI - Transferuri lntre unita(i ale admin is tra(iei pub! ice Ll35A21 I ,054,649 
Titlul VII - Alte transferuri , din care: 240AIC 227,7 14 
Titlul IX - Asistenta sociala J835J 35 1729.909 

Titlul X- Proiecte cu finan(are din fond uri ext erne nerambursabile aferente cadrului fi nanciar 
28,928 13.342 2014-2020 

Titlul XI - Alte cheltuieli 13,29 7.048 
Titlul XIII - Active nefi nanci are 7J78,65~ 5,60Lll 
E+F- Activitati finantate integral din venituri proprii 2.564.064 0,23% 1.684.600 0,16% 
Titlul I - Cheltuieli de personal L038.75 1 95L726 
Titlui!I - Bunuri $i servicii 887.948 446.794 
Titlul VI - Transferuri lntre unita(i ale administra(iei publice -
Titlul VII - Alte transferuri , din care: -
Titlul VII - Proiecte cu finan(are din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare 40C 200 
Titlul IX - Asistenta sociala [,024 416 

Titlul X- Proiecte cu finan(are din fond uri exteme nerambursabile aferente cadrului financiar 
32C L663 2014-2020 

Titlul XI - Alte cheltuieli 775 590 
Titlul XIII - Active nefinanciare 634.846 283,2J L 
D- Fond uri externe nerambursabilc 475 0,00% 484 0,00% 
Titlul X- Proiecte cu finan(are din fonduri exteme nerambursabile aferente cadrului financiar 

475 484 2014- 2020 

IVJ. Managementui resurseior umane 
In anul2020, concomitent cu eforturile de asigurare a lncadrarii cu personal 

a structurilor militare, ca parte a procesului de transformare ~i dezvoltare a 
capabilita(ilor Armatei Romaniei, principala provocare In domeniul 
managementului resurselor umane a reprezentat-o adaptarea proceselor 
asociate Ia contextul general de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 

Managementul performan(ei bazat pe competen(e a continual sa fie 
conceptul integrator al politicii generate de resurse umane, materializat prin 
trei mari diree(ii de aqiune: elaborarea unor proiecte de anvergurii, amendarea 
adaptativa a cadrului normativ specific ~i aplicarea unor masuri concrete In 
sprijinul asigurarii cu personal, lndeosebi pentru stntctura de forte. 

Analiza strategica a apararii 2020 ~i Programul privind transformarea 
Armatei Romaniei pana In anul 2040 au reprezentat punctul de pomire al 
schimbarii de paradigma In ceea ce prive$1e planificarea resurselor urnane, cu 
o abordare pragmatica a reten(iei personalului, care sa permita corelarea 
resurselor a locate cu cerin(ele opera(ionale, stabilirea priorita~lor de lncadrare 
a structurilor ~i mobilitatea profesionala potrivit nevoilor institu(ionale, 
dezvoltarea mediului profesional competitiv ~i concuren(ial ~i cre~terea 
gradului de convertire a cunoa~terii In ac(iune de catre to(i liderii militari. 

Ca atare, Direqia generala management resurse umane ~i Statui Major al 
Apararii au depus eforturi conjugate de transpunere a acestor vectori de 
dezvoltare In cadrul normativ, materializate a tat prin amendarea ~i adaptarea 
unor prevederi existente, cat ~i prin elaborarea unor proiecte normative noi. 
Astfel, amendarea cadrului normativ a implicat completarea statutelor 
personalului militar cu prevederi aplicabile pe timpul starilor excep(ionale, 
precum ~i introducerea unor criterii suplimentare de ierarhizare ~i selec(ie, 
care sa imbunata(easca nivelul de lncadrare a structurilor prioritare ~i sa 

creasca controlul mobilita(ii profesionale. Totodata, din perspectiva 
organizarii structurilor, au fo st operate modificiiri care sa permita 
evidentierea posturilor bugetate In statele de organizare, sa limiteze 
modificarile entropice ale necesarului ~ i sa asigure premisele de stabilire a 
priorita(ilor de lncadrare. 

Pe de alta parte, viziunea de transformare ~i dezvoltare a sistemului 
militar a impus abordarea unor aspecte dintr-o noua perspectiva, ceea ce a 
determinat elaborarea unor proiecte noi . 

Principalul proiect de anvergura elaborat In anul 2020 vizeaza o noua 
Lege privind statutul cadrelor militare, care are drept coordonate cre~terea 
prestigiului ~i demnita(ii profesiei militare, centrarea mobilita(ii 
profesionale pe nevoile institu(ionale ~i uniformizarea principiilor ~i 

regulilor de evolu(ie in cariera militara, materializate prin repere clare 
privind provenien(a cadrelor militare, gradul militar acordat Ia intrarea In 
sis tern, modificarea raporturilor de serviciu In interesul institu(iei, utilizarea 
stagiilor \tlinime ~i maxime In functie ~i promovarea In cariera bazata pe 
performan(a, 

Subsecvent, a fost elaborat ~i un proiect de Ghid al carierei militare, cu 
prevederi referitoare Ia evolu}ia progresiva ~i etapizata In cariera, pe trasee 
distincte, potrivit nevoilor institutiei militare, lntr-o abordare care sa 
genereze realizarea corelatiei lntre wadul titutarului ~i gradul functiei , In 
plus, au fost conturate principalele repere pentru elaborarea unor noi norme 
de evolu(ie In cariera, cu prevederi clare ~i sistematizate pe criterii de 
competenta ~i performanta profesionala individuala, ~i , respectiv, a fost 
demarat procesul de elaborare a unor noi nonne de definire a func}iilor, 
pentru abordarea unitara ~ i corelata a principalelor tipuri de func(ii , 



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIH PARTEA a lil-a, Nr. 552, 18.VI.2.021 9 

stab1hrea d1menswmlor ~~ coresponden(el intre enllta(Iie orgamzatwnale ~~ 
uniformizarea organizarii structurilor similare. 

Totodata, au continual demersurile pentru cre~terea cantitatii ~i calitatii 
rezervei de mobilizare, fiind elaborate ~i promovate proiecte de amendare a 
Legii privind pregatirea popu1atiei pentru aparare ~i a Statutului 
rezervi~tilor voluntari, cu prevederi viziind participarea Ia programe de 
pregatire militara de baza, instruirea rezervei operationale pe timp de pace 
~i cre~terea atractivitatii executarii serviciulu1 militar ca rezervist voluntar. 

1V.4. Managemcntu1 educatici militarc 
lnva(amiintul militar continua sa vizeze primordial armonizarea 

programelor educa(ionale cu nevoile structurilor beneficiare, prin corelarea 
~i completarea sinergicii a educatiei formale cu cea informala ~i nonformala, 
pentru formarea liderilor militari educati ~i instrui!i, capabili sa opereze in 
medii lntrunite ~i multinationale, in masurii sa-~i asume riscuri, sa identifice 
punctele sau zonele critice si sa implementeze schimbarea. 

ln aces! sens, In anul2020 au fost necesare reanalizarea intregului sistem 
al programelor de studii universitare, postuniversitare ~i nonuniversitare, 
mai ales in contextul des!a~urarii programelor de studii universitare In 
regim hibrid. cu prezenta fizica ~i virtual, respectiv al suspendarii 
cursurilor, ~i replanificarea unor programe de perfec(ionare. Astfel, 
invatamiintul militar a cunoscut o serie de transformari conceptuale, 
structurale ~i organizatorice, pentru proiectarea ~i des!a~urarea unitara a 
pregatirii personalului pentru intreaga cariera militara, pe baza unui 
curriculum integral, etapizat ~i diferentiat, pe forme ~i niveluri de instruire. 

Din perspectiva conceptuala, a fost schimbata filosofia admiterii 
absolventilor colegiilor nationale militare In institutiile de inviitamiint 
superior militar ~i au fost puse bazele formiirii initiale a mai~trilor militari 
~i subofiterilor la standardele ocupa(ionale ~i de pregatire specifice 
profesiei militare. Totodata, au fost demarate procedurile pentru studierea 
limbii engleze in regim intensiv in colegiile nationale militare, iar conceptul 
de e-leaming a devenit parte a Conceptiei digitalizarii in Armata Romaniei 
~i element pivotant al Conceptiei de dezvoltare a sistemului educational 
militar, aflata In prezent In faza de elaborare. 

Din punct de vedere structural, principalele modificari au vizat trecerea 
tuturor institu!iilor de invatamiint superior militar in subordinea Statului 
Major al Apararii, infiintarea ~colii Militare de Mai~tri Militari ~i Subofiteri 
de Logistica, redimensionarea ~i redislocarea Centrului de Perfec(ionare 
Medico-Militara ~i continuarea transformarii ~coli lor de aplicatie in ~coli de 
instruire interarme. 

Pe plan international, activitatile institu(iilor de inva(amiint au fost 
afectate de contextul pandemic, astfel inca! pentru cele aflate in derulare 
elevii ~i studentii au fost repatria(i gradual, iar pentru cele planificate au fost 
dispuse masuri de amiinare sau anulare. 

IV.S. lnstructia ~i cxerci(iile in anul2020 
In anul2020, instructia ~i exercitiile s-au planificat ~i des!a~urat aviind la 

baza asigurarea capacitatii de aqiune a fortelor ~i personalului, in context 
alia! ~i interinstitutional, sustinerea programelor de inzestrare, indeplinirea 
angajamentelor asumate la organismele interna(ionale ~i asigurarea 
continuitatii strategice in cadrul NATO ~i UE. 

Alocarea a 2% din PIB a avut efecte pozitive ~i asupra modului de 
planificare ~i executare a activitatilor de instruire In anul 2020. Restric(iile 
aferente pandemiei de COVID-19, in special pe timpul instituirii starii de 
urgenta, s-au reflectat in redimensionarea planurilor cu principalele 
activitati, in sensu! anularii, replanificarii sau reconfigurarii activitatilor de 
instruqie ~i exercitiilor. 

lnstructia 
Tematica instruirii personalului, de la toate nivelurile, a fost adaptata 

pentru asigurarea unui nivel optim de cunoa~tere a situatiei de securitate 
regionala ~i globala ~i a unei bune cunoa~teri a proceselor operationale. 

Procesul de instruc(ie ini(iala pentru formarea soldatilor profesioni~ti s-a 
concretizat, In perioada de referinta, in formarea initiala a 3.000 de solda(i 
profesioni~ti, un numar considerabil mai mare decal eel al solda(ilor 
profesioni~ti formati initial in anul 2019, respectiv 1.60 l. 

15 Combined Joint Enhanced Training. 

lntrarea 111 inzestrarea Armate1 Rmmime1 a Slstemelor PArRIOT ~i 

HIMARS, precum ~i a altar categorii de tehnica de lupta a presupus ~i 

masuri specifice domeniului instruire. 
Exercitiile 
Exerci(iul HISTRIA a constituit un prilej pentru validarea structurii 

organizatorice a Centrului National Militar de Comanda - Nucleu 
(CNMC-N) ~i a rela(iilor cu celelalte institutii dintre structurile implicate in 
apararea nationala. Chiar daca a fost desfa~urat in condi!iile restrictiilor 
impuse de contextul pandemic, intr-o configura(ie ~i un loc adaptate la 
situa\ie, modul de desta~urare a exercitiului a permis indeplinirea 
obiectivelor. ln plus, a fost identificata necesitatea revizuirii cadrului 
normativ specific ~i a cadrului legal aferente apararii nationale. 

Pentru asigurarea schimbului de experienta ~i pentru dezvoltarea 
capacitatii de reac(ie ~i a nivelului de interoperabilitate a structurilor din 
Armata Romiiniei cu cele ale partenerului strategic SUA, in luna noiembrie, 
in poligonul Capu Midia s-a des!a~urat exerci(iul cu termen scurt de 
notificare RAPID FALCON 20, la care au participat subunitati dotate cu 
sisteme de rachete terestre LAROM din Bg 8 ROT ale structurilor SUA 
dislocate in Europa, dotate cu sisteme de rachete HIMARS. 

Jmplementarea Programului de instruire consolidata la nivel 
intrunit/CJET 15 constituie o prioritate pentru asigurarea unei prezen(e 
continue ~i consistente a fortelor armate ale statelor membre NATO in 
regiunea Marii Negre, prin participarea Ia exerci(ii ~i activita(i de instruire 
comune. 

Aviind In vedere stadiul indeplinirii obiectivelor instruirii planificate Ia 
nivelul structurilor din subordinea SMAp, putem aprecia ca, in pofida 
restric(iilor impuse de contextul pandemic, comandamentele/marile 
unitati/unitatile detin un nivel de instruire care le permite indeplinirea 
misiunilor ~i a sarcinilor aferente. 

IV.6. Nivelul capacitii(ii de luptii 
Continuarea procesului de cre~tere a capacitatii de lupta a Armatei 

Romiiniei In vederea executarii ac(iunilor ~i misiunilor de supraveghere ~i 
avertizare timpurie, descurajare ~i contracarare a intregului spectru de 
aqiuni agresive (conventionale, neconven(ionale, inclusiv hibride), in 
scopul apararii independentei, suveranitatii ~i integritatii teritoriale a 
Romaniei, prin efort national, aliat ~i/sau coalitie, a fost obiectivul priori tar 
al SMAp pentru anul 2020. 

Prin consolidarea etapizata a capacitatii de lupta a unita(ilor ~i marilor 
unitati, se asigura unset de capabilitati necesare asigurarii reactiei imediate ~i 
oportune Ia intregul spectru de amenin(iiri conventionale ~i neconven(ionale, 
respectiv asigurarii sprijinului populatiei ~i autoritii(ilor statului. 

1V.7. Stadiul deruliirii programelor de inzestrare 
Ministerul Apararii Nationale din Romania a demarat programele de 

modemizare a sisteme1or sale de armament in urma cu 20 de ani, iar acest 
proces a continual de-a lungul anilor, prin initierea de noi programe de 
inzestrare care au avut ca scop asigurarea de noi sisteme ~i echipamente 
militare, menite sa lndep1ineasca cerintele opera(ionale ale categoriilor de 
forte ale Armatei Romaniei. Aceste programe de lnzestrare sun! destinate sa 
inlocuiasca sisteme1e de armament fabricate inainte de anul1989 cu sisteme 
de armament modem, eel pu(in echivalente sau similare cu cele utilizate in 
tarile membre NATO ~i UE. lnteroperabi1itatea cu sisteme1e de armament 
ale tarilor membre NATO, precum ~i respectarea standarde1or NATO sunt 
cerinte obligatorii In cadru1 procesului extins de modemizare a sistemelor 
~i ~chipamentelor categoriilor de forte ale Armatei Romiiniei. 

In anul2020 s-au abordat cu priori tate programe1e de inzestrare implicate 
in implementarea tinte1or de capabi lita(i din dotarea structurilor cup rinse in 
angajamentele fata de NATO sau a structurilor in curs de opera(ionalizare, 
precum ~i cele solicitate de categoriile de forte, cu contracte in derulare, cu 
proceduri de atribuire initiate sau care erau complet pregatite din punct de 
vedere tehnic ~i urmau a fi initiate in momentul alocarii resurse1or 
financiare. 

In acest context, a fost aprobat Memorandumul cu nr. A2/1.584 din 
04.03.2020, prin care Ministerul Apararii Na(ionale a solicitat 
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Parlamentului Romiiniei ob(inerea aprobarii prealabile pentru initierea 
procedurilor de atribuire a contractelor aferente a 5 programe de inzestrare 
cu tehnica militara: Sistem de instala(ii mobile de lansare rachete antinavi.i 
(SIML), Revitalizarea ~i modemizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea 
Ministerului Apari.irii Na(ionale, Sistem UAS tactic-operativ clasa II, 
Sistem de rachete antiaeriene cu bataie apropiatii/razi.i foarte scurti.i de 
actiune, portabil - MANPAD ~i Sistem integral de arme 
SHORAD-VSHORAD. 

in cadrul procesului de transformare ~i dezvoltare a foqelor Armatei 
Romiiniei, care sa permiti.i asigurarea capabilitatilor de descurajare 
credibile, in concordanta cu planurile de aparare ~i de raspuns gradual, 
elaborate Ia nivel national ~i Ia nivelul Aliantei, precum ~i pentru 
indeplinirea, Ia termenele planificate, a angajamentelor militare asumate pe 
plan international, au fast create condi(iile pentru initierea ~i demlarea unor 
programe de inzestrare pentm sistemele de armamente ~i echipamente 
majore, prin desf1i~urarea in anul 2020 a 7 ~edinte ale Consiliului de 
achizitii, in cadrul ciirora s-au prezentat spre analiza, evaluare, actualizare 
~i aprobare, prin memorandumuri, documente referitoare Ia programele de 
inzestrare, astfel: 

a) Revitalizarea ~i modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea 
Ministerului Apararii Nationale; 

b) Sistem lansator multiplu de rachete cu bataie mare MLRS (HIMARS); 
c) Avian multirol al For(elor Aeriene; 
d) Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava (SIML); 
e) Sistem de rachete sol-aer cu bi.itaie mare- HSAM (PATRIOT); 
f) Sistem UAS tactic-operativ clasa II; 
g) Sisteme C4I cu capabilitii!i de integrare !STAR [CIS pentru 

Comandamentul Corpului Multinational Sud-Est (HQ MNC-SE)]; 
h) Sistemul integral de comunica(ii ~i informatic (SIC!) pentru 

Comandamentul For(elor intmnite (CFi). 
Astfel, principalele activitati din anul 2020 referitoare Ia initierea ~i 

derularea programelor de inzestrare cu impact major asupra realizarii 
capabilitatilor militare au fast: 

- semnarea Actului adi(ional nr. I Ia Acordul-cadm nr. 02/80112018 ~i a 
Actului aditional nr. I Ia Contractu! subsecvent nr. 1/2018 incheiat cu 
fumizoml General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, 
pentm continuarea demli.irii contractului pentru achizitia de transportoare 
blindate pentm trupe 8x8 PIRANHA 5 ~i derivate pe aceasti.i platforma ~i a 
suportului logistic initial; 

- semnarea contractu lui nr. I 9/2/042-C pentm furnizarea produsului 
,Revitalizarea ~i modemizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea 
Ministerului Apararii Na(ionale in configuratia IAR-99 SM"; 

- ini(ierea procedurii de atribuire prin negociere, f1ira publicarea unui 
anunt de participare, cu SC AVIOANE CRAIOVA- SA, pentru incheierea 
unui acord-cadru aviind ca obiect etapa II - ,Revitalizarea ~i eliminarea 
obsolescentei sistemelor aeronavelor IAR-99 ~OIM din dotarea 
Ministerului Apararii Nationale"; 

- semnarea amendamentului 6la LOA RO-B-UEM (HSAM-PATRIOT), 
care cuprinde modificiiri de natura administrativa ~i rearanjari de fonduri 
intre liniile contractului, fara obligatii de plata; semnarea 
amendamentului 7 Ia LOA RO-B-UEM, in valoare de aproximativ 59 mil. 
USD, pentru achizitia de clemente de comunicatii ~i C2; ~i semnarea 
amendamentului 8 Ia LOA RO-B-UEM, in valoare de 90 mil. USD, pentru 
achizitia de echipamente de mentenanta specifice, servicii de asistenta 
tehnica ~i echipamente de comunicatii, necesare In procesul de realizare 
graduala a capabilitatii aferente programului de inzestrare ,Sistem de 
rachete sol-aer cu bataie mare- HSAM"; 

-livrarea a 8 rachete PAC-2 GEM-T ~i 16 rachete PAC-3 MSE, in cadrul 
derularii programului HSAM-PATRIOT; 

- receptia, instalarea, punerea In funqiune ~i instruirea asociate 
laboratorului de instruire PATRIOT (PATRIOT Reconfigurable Table Top 
Trainer!RT3); 

- receptia, instalarea ~i punerea in functiune a echipamentelor aferente 
primului sistem de rachete PATRIOT; 

- finalizarea activita(ilor de testare ~i evaluare pentm primul sistem de 
rachete din cadml programului de inzestrare HSAM-PATRIOT; 

- semnarea ~i finantarea acordului LOA RO-B-UEX (HIMARS) pentru 
contractarea sistemelor de navigatie iner(iala, In valoare de 3.076.703 USD; 
semnarea acordului LOA RO-B-UEZ pentru contractarea lansatoarelor 
sistemului 3 HIMARS, in valoare de 278.737.672 USD, utiliziind 
mecanismul RAPS; ~i semnarea acordului LOA RO-B-UFH pentru 
contractarea a 6 sisteme radar AN/TPQ-53, in valoare de 193.491.985 USD, 
utiliziind mecanismul Dependable Undertaking Single Case, in cadrul 
programului ,Sistem lansator multiplu de rachete cu bataie mare MLRS"; 

-livrarea a patru aero nave F-16 MLU M6.x, in lunile august ~i octombrie 
2020, in cadrul contractului semnat cu Republica Portugheza pentru 
achizitia pachetului de 5 avioane ~i modemizarea intregii flote de avioane 
F-16 in cadrul programului de inzestrare ,Avian multirol al Foqelor 
Aeriene"; 

- semnarea a doua acorduri interguvernamentale de tip LOA cu Guvernul 
SUA, in valoare totala de 111.987.869 USD, pentru modernizarea 
celor 17 aero nave F -16; 

- semnarea contractului subsecvent nr. I Ia Acordul-cadru AC 
nr. 14/1 /CFA-C cu Automecanica Media~- SRL pentru achizitia de remorci 
~i semiremorci din prima etapa a lotului 2, cu derulare pe 4 ani, din cadrul 
programului ,Platforme de transport multifunctionale pe roti"; 

-livrarea a 3 derivate Ar. cal. 120 mm ~i I derivat CcCBRN pe ~asiu de 
TBT 8x8 PIRANHA lliC, conform Contractului subsecvent nr. 1/2016 Ia 
Acordul-cadru nr. 02/651!20 16 aferent programului de inzestrare 
,Transportor blindat pentru trupe" (derivate pe ~asiu de TBT 8x8 
PIRANHA lJIC). Contractu! a fast finalizat in anul 2020, an in care au fast 
livrate produsele, afliindu-se in prezent in dotarea For(elor Terestre; 

-a continual demlarea contractelor pentru livrarea a 2 radare TPS-77 in 
perioada 2021-2022, desf1i~uriindu-se activitatile aferente procesului de 
fabrica(ie Ia furnizor. 

Acordul-cadm pentru ,Achizitia de corvete multifunC(ionale" (palm 
corvete multifunqionale, suport logistic initial aferent navelor) pentm 
For(ele Navale Romiine nu a fast semnat in anul2020, deoarece unul dintre 
operatorii economici care a participat Ia procedura de achizitie specifica de 
atribuire a intentat mai multe procese autoritatii contractante. Procesul de 
baza care impiedica semnarea contractului a fast cii~tigat de Ministeml 
Apararii Nationale, instanta pronuntiindu-se in acest sens Ia inceputullunii 
decembrie 2020. 

in prezent sun! intrunite conditiile pentm semnarea acordului-cadru ~i 
autoritatea contractanta a dispus masurile necesare pentm finalizarea discu(iilor 
cu asocierea dintre Naval Group ~i SC ~antieml Naval Constanta- SA. 

in perioada urmi.itoare vor continua demersurile pentru derularea 
programelor de inzestrare initiate, precum ~i pentm pregatirea initierii ~i 
derularii altar programe de inzestrare, in vederea asigurarii de noi 
capabilitati stmcturii de for(e ale Armatei Romiiniei, astfel: Sistem de 
instala(ii mobile de lansare rachete antinava (SIML), Sisteme UAS 
(Unmanned Aircraft System)/Capabilitati ISR, Autovehicule tactice 
blindate de tip u~or- ATBTU, Sistemul integral de comunicatii ~i 
informatica pentm batalion (SJCIB), Punct de comanda - tip brigada (PC 
Bg), Sistem de razboi electronic mobil, Sistemul de senzori tere~tri 
telecomandati - UGS, Sistem radar de supraveghere terestra GSR pentm 
for(ele terestre - ALERT, Echipamente ~i sisteme de deteqie, avertizare, 
decontaminare ~i proteqie (individuala ~i colectiva) CBRN, Sistem de 
supraveghere, avertizare ~i raportare CBRN, Modernizarea sistemului de 
avionica al aeronavelor C-27 J din dotarea Ministerului Apararii Na(ionale, 
Revitalizarea aeronavelor C-130 din dotarea Ministerului Apararii 
Nationale ~i modemizarea sistemului de avionica al acestora. 

IV.8. Sprijinul acordat autorita(ilor publice (centrale ~i locale) in 
gestionarea situatiilor de urgenta 

Ca parte componenta a Sistemului national de management al situatiilor 
de urgenta, Ia nivelul Ministerului Apararii Nationale, prin CNMC-N, s-au 
desf1i~urat activitati de pregatire ~i coordonare a foqelor ~i mijloacelor de 
interventie necesare pentru a raspunde solicitarilor de sprijin transmise de 
catre autoritatile administratiei publice centrale ~i locale, in baza funqiilor 
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de spriJin repartizate, precum ~i a planunlor ~~ protocoalelor de cooperare 
incheiate, acordiind prioritate planificarii ~i executarii aqiunilor destinate 
salvarii persoanelor ~i prevenirii ~i limitarii infectarilor cu SARS-CoV-2. 

ln acest sens, prin Centrul operativ pentru situatii de urgen(ii./COSU s-au 
asigurat fluxul informa(ional-decizional, cooperarea interinstitutionala ~i au 
fost monitorizate ~i coordonate actiunile de sprijin ale Ministerului Apararii 
N~tionale in prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

In scopul prevenirii ~i combaterii infectarii cu SARS-CoV-2 ~i pentru 
asigurarea efortului interinstitutional de limitare ~i inlaturare a 
consecintelor pandemiei de COVID-19 pe timpul starii de urgenta ~i starii 
de alerta, Ministerul Apararii Nationale a pus Ia dispozitia autorita(ilor 
administratiei publice pachete de forte, pe trei urgen(e, a planificat ~i 

executa! in total 7.497 de misiuni de sprijin, totaliziind un numar 
de 13.700 de militari (prin suplimentarea capabilitatilor prevazute in 
Registrul de capabilitati al Ministerului Apararii Nationale in situatii de 
urgenta). De mentionat este faptul ca, in perioada analizata, o parte dintre 
militarii participanti Ia misiuni de sprijin, inclusiv mijloace tehnice, au 
desta.~urat doua sau mai multe activitati. 

V. CADRUL NORMATIV SPECIFIC DOMENIULUI APARARII 
V.I. Activitatea Icgislativa ~i de asistenta juridica 
Pe parcursul anului 2020, activitatea legislativa a presupus aqiuni 

complexe ~i sustinute, care s-au circumscris, in principal, acelora~i cerinte 
~i norme procedurale din anul precedent. 

ln anul 2020, Ia nivelul institu(iei militare au fost initiate 117 acte 
normative, materializate in 8 proiecte de legi, 7 proiecte de ordonante de 
urgenta ~i I 02 proiecte de hotariiri ale Guvemului. 

Principalele aspecte reglementate de aceste acte normative au vizat 
aprobarea unor achizitii majore, modificarea legisla(iei privind organizarea 
~i functionarea Ministerului Apararii Nationale sau schimbarea regimului 
juridic al unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii 
Nationale. 

Demersurile legislative cele mai importante initiate de institutia militara 
in anul 2020 au fost: 

- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 71/2020 pentru modificarea ~i 
completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea ~i funqionarea 
Ministerului Apararii Nationale, aprobata prin Legea nr. 143/2020; 

- Legea pentru realizarea Capabilitatii de lupta impotriva navelor de 
suprafa(a, aferenta programului de inzestrare ,Sistem de instalatii mobile de 
lansare rachete antinava (SIML)"; 

- Legea privind securitatea ~i apararea cibemetica a Romiiniei; 
- Legea privind atribu(iile, organizarea ~i funqionarea politiei militare; 
- Legea pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 446/2006 privind 

pregatirea populatiei pentru aparare. 
ln anul 2020 a~ fost adoptate 73 de hotariiri ale Guvemului, 4 ordonante 

de urgenta ~i 3 legi (Ia nivelul Guvemului Romiiniei). 
in acela~i timp, principalele proiecte de acte normative cu incidenta in 

domeniul Ministerului Apararii Nationale ce s-au aflat in procedurii 
parlamentarii ~i au fost finalizate piinii Ia sfiir~itul anului de referintii au fost: 

- Proiect de lege privind Codul aerian- a devenit Legea nr. 21/2020; 
- Proiect de lege pentru recunoa~terea meritelor personalului din cadrul 

sistemului national de aparare, ordine publica ~i securitate nationala 
participant Ia misiuni ~i actiuni militare sau Ia alte opera(ii pe teritoriul sau 
in afara teritoriului statului roman, precum ~i acordarea unor drepturi 
acestuia ~i urma~ilor celui decedat- a devenit Legea nr. 168/2020; 

- Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentii a Guvemului 
nr. 71/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea ~i functionarea Ministerului Apariirii Na(ionale - a devenit 
Legea nr. 143/2020; 

- Propunere legislativii pentru modificarea ~i completarea Legii 
nr. 384/2006 privind statutul solda(ilor ~i grada(ilor profesioni~ti- a devenit 
Legea nr. 73/2020; 

- Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al ~aselea Protocol adi(ional, 
semnat Ia Skopje Ia 12 iunie 2019, Ia Acordul privind Forta Multinationala 
de Pace din Europa de Sud-Est, semnat Ia Skopje Ia 26 septembrie 1998- a 
devenit Legea nr. 99/2020; 

- Propunere legislativa pentru completarea art. 21 dm Legea nr. 223 dm 
24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat - a devenit Legea nr. 69/2020: 

- Proiect de lege pentru completarea Legii concediului paternal 
nr. 210/1999 ~i pentru abrogarea art. I 0 a lin. (7) din Ordonanta de urgenta 
a Guvemului nr. 90/2017 privind unele mas uri fiscal-bugetare, modificarea 
~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene- a devenit 
Legea nr. 33/2020. 

La data de 31. I 2.2020, pe rolul instantelor de judecata se aflau 
inregistrate 2.270 de cauze in care Ministerul Apararii Nationale a avut 
calitate procesuala. 

Din acestea, 1.118 cauze au fost gestionate de ciitre Seqia procese 
Bucure~ti ~i 1.152 de catre Centrul de asigurare procesuala teritoriala. Pe 
categorii de cauze, distingem litigii civile, de contencios administrativ, 
penale, litigii de muncii, pretentii, insolventa, fond funciar ~i litigii cu 
profesioni~tii. 

in cadrul litigiilor de contencios administrativ, o categorie aparte de 
cauze a fost reprezentatii de achizitiile publice (generic cunoscute -
, Corvetii multifunqionala", ,Platforme blindate", ,Acord-cadru de 
fumizare armament/munitie"). 

Solutiile pronuntate de instan(ele de judecatii au fost intr-un procent de 
peste 88% favorabile institutiei militare. 

V.2. Dezvoltarea cadrului juridical cooperarii militare cu partcneri 
straini 

Un alt obiectiv prioritar urmiirit a fost dezvoltarea cadrului juridic al 
cooperarii militare intemationale cu partenerii striiini. Oat fiind contextul 
pandemic al anului 2020, activitatile de negociere directa a documentelor 
bi- ~i multilaterale s-au desta~urat cu dificultate, preponderent prin 
coresponden(a. Cu toate acestea, au fost ob(inute rezultate concrete pe 
dimensiuni precum: actualizarea cadrului juridic cu statele NATO ~i UE, in 
sensu! extinderii ~i aprofundarii cooperarii bilaterale ~i multilaterale; 
incheierea de acorduri care sa contribuie Ia dezvoltarea cooperarii in 
domeniul apararii cu statele vecine ~i partenerii regionali ~i incheierea de 
acorduri care sa contribuie Ia dezvoltarea cooperiirii in domeniul apararii cu 
alte state din zone de interes pentru Romania. 

VI. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR SPECJFICE DIN ALTE 
DOMENII DE RESPONSABILITATE 

VI. I. Implementarea politicilor ~i programelor in domeniul calita(ii 
victii personalului 

i~ domeniul calitatii vie(ii personalului armatei in activitate, rezerva ~i 
retragere ~i al coordonarii activitii(ii de solutionare a problemelor sociale ale 
personalului au fost identificate, analizate ~i solutionate/atenuate 
disfunqiile constatate in asigurarea drepturilor personalului armatei ~i au 
fost adoptate masurile prin care sa fie rezolvate, in anumite limite, ~i 

problemele personate grave de natura medicala ~i /sau sociala ale 
personalului/familiilor acestuia. 

in anul 2020, SMAp a asigurat coordonarea pentru activitatile de 
reabilitare/renovare, modernizare ~i dezvoltare atilt a infrastructurii 
destinate cartiruirii (cazarmi) ~i instruirii (poligoane) fortelor, cat ~i a 
caminelor/cabanelor militare ~i facilitatilor de recreere ale personalului 
militar ~i civil din cadrul Ministerului Apariirii Nationale. 

De asemenea, a initial ~i asigurat coordonarea implementiirii unor 
proiecte pentru digitalizarea proceselor ~i activita(ilor logistice care vor 
av~a un impact pozitiv asupra calitii(ii vie(ii personalului. 

Incepiind cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, solda de func(ie, 
respectiv salariul de bazii de care a beneficial personalul militar ~i civil din 
Ministerul Apararii Nationale s-au majorat cu l/3 din diferenta dintre solda 
de func(ie/sa lariul de bazii prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificiirile ~i 
completiirile ulterioare. 

Aviind in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 114/2018 privind instituirea unor miisuri in domeniul investitiilor 
pub lice ~i a unor mils uri fiscal-bugetare, modi tic area ~i completarea unor 
acte normative ~i prorogarea unor termene, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, in anul 2020 cuantumul brut al soldelor de grad, soldelor de 
comanda, sporurilor, indemnizatiilor, compensa(iilor, primelor ~i al 
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celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivtt legii, 
din solda lunarii brutalsalariul lunar brut s-a men(inut, eel mult, Ia nivelul 
acordat pentru luna decembrie 2019, In miisura In care personalul respectiv 
a ocupat aceea$i func(ie $i a desfa$urat activitatea In acelea$i condi(ii. 

Pentru activitatea desfa$urata de personalul militar $i personalul civil In 
zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale $i In celelalte zile In care. In 
conformitate cu reglementarile In vigoare, nu s-a Iuera! s-au acordat 
drepturile previizute de legislatia In vigoare In luna iunie 2017, baza de 
calcul fiind solda de funqie/salariul de baza cuvenitalcuvenit. 

Cuantumul compensa(iei bane$li, respectiv al alocatiei valorice pentru 
drepturile de hrana $i, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de 
echipare, precum $i valoarea financiara a drepturilor de echipament s-au 
mentinut In plata Ia nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018. 

Indemniza(iile, compensatiile, primele, ajutoarele, pliitile compensatorii, 
despagubirile, compensatiile lunare pentm chirie $i alte drepturi acordate 
potrivit actelor normative In vigoare, care nu fac parte din solda lunara 
brutalsalariullunar brut, s-au mentinut Ia nivelul lunii decembrie 2018. 

Pentru a crea cadrullegal necesar acordarii $i cre$1erii valorii drepturilor 
biine$1i cuvenite personalului militar $i civil, In anul 2020 s-au 
ini(iat/sustinut mai multe proiecte de acte normative privind stabilirea 
cuantumului $i condi!iilor de acordare a compensa(iei lunare pentru chirie. 
drepturile de diuma, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, recreere 
$i transport pentru participantii la misiuni In afara statului. In acela$i timp, 
Direqia generala financiar-contabila, lmpreuna cu celelalte institutii din 
sistemul de aparare, ordine publica $i securitate nationala, a initial un 
proiect mai amplu, care 1$i propune elaborarea unei noi legi a salarizarii 
personalului militar, precum ~i a unei noi legi a pensiilor militare de stat, 
urmarindu-se simplificarea sistemului de salarizare a personalului militar, 
corelarea soldelor cu pensiile militare de stat, eliminarea inechitatilor din 
cadrul sistemului de pensii militare de stat, predictibilitate In evolutia 
soldelor $i pensiilor militare de stat. 

In ceea ce prive$!e stabilirea $i plata pensiilor, Ia 3 I decembrie 2020, In 
eviden(a ministerului se aflau In plata 80.490 de beneficiari de pensie 
militara de stat, provenind astfel: 76.185 din Ministerul Apararii Na(ionale, 
1.718 din Serviciul de Informa(ii Exteme, 1.135 din Serviciul de Protectie 
$i Paza $i 1.452 din Serviciul de Telecomunicatii Speciale. 

In anul 2020 s-au lnregistrat $i au fost solu(ionate In termenul legal 
4.416 cereri de acordare a pensiei militare de stat, indemniza(iilor $i a altor 
drepturi de asigurari sociale. 

Pensiile $i alte drepturi de asigurari sociale au fost platite Ia timp, 
neexistand restante sau lntarzieri In plata acestora. 

In domeniul a~istentei personalului participant Ia aqiuni militare $i 
urma$ilor celor decedati au fost modificate, completate $i elaborate acte 
normative ce vizeaza personalul armatei participant Ia actiuni militare, dupa 
cum urmeaza: Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.82/2020 pentru 
modificarea $i completarea Ordinuiui ministrului apararii nationale 
nr. M.5/2015 privind organizarea $i funqionarea sistemului de sprijin al 
familiilor personalului din Ministerul Apararii Nationale care participa Ia 
actiuni militare $i Dispozitia secretarului de stat pentru relatia cu 
Parlamentul $i calitatea vietii personalului nr. DRP 4 din 01 .09.2020 pentru 
modificarea $i completarea Dispozitiei nr. DR-I, Manualul sprijinului 
familial, editia 2018. Totodata, au fost elaborate Normele de aplicare In 
Ministerul Apararii Nationale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoa$1erea 
meritelor personalului participant Ia actiuni militare, misiuni $i opera(ii pe 
teritoriul sau In afara teritoriului statului roman $i acordarea unor drepturi 
acestuia, familiei acestuia $i urma$ilor celui decedat, aprobate prin Ordinul 
mi_nistrului apararii nationale nr. M.7/2021. 

In domeniul securitatii $i sanatatii In muncii, Ia nivelul Ministerului 
Apararii Nationale s-au desfa$urat activitati pentru elaborarea, coordonarea 
$i controlul implementarii politicilor sectoriale, In scopul protejarii $i 
apararii sanatatii personalului. 

Comparativ cu anul 2019, numarul accidentelor de munca pe teritoriul 
Romaniei a scazut cu 12,3%, al persoanelor ranite cu I4,4%, iar al 
persoanelor decedate cu 20%. In afara teritoriului national s-au 
lnregistrat 8 accidente de munca, cu 33% mai mult fata de anul anterior, dar 

a scazut numiirul persoanelor ranite cu 26,6% ~i a riimas constant numiirul 
persoanelor decedate (I deces). 

Au fost depuse eforturi considerabile pentru propunerea $i 
implementarea de masuri, precum $i pentru verificarea aplicarii acestora In 
scopul protectiei individuale $i colective a personalului fa(a de riscul 
infectarii cu virusul SARS-CoV-2 $i s-a reu$il asigurarea In totalitate, In 
conformitate cu prevederile legale In vigoare, a drepturilor personalului 
militar $i civil pe linia securita(ii $i sanata(ii In munca, a$a cum au fost 
previizute $i aprobate prin procesele-verbale ale comisiilor tehnice de 
securitate $i siinatate In muncii. 

VI.2. lmplementarea masurilor luatc de structurilc Armatei 
Romanici pcntru prcvenirea ~i combaterea efecteior infectarii 
personaiului cu virusul SARS-CoV-2, concomitent cu mentinerea 
capacitiitii de lupta a structurii de forte ~i asigurarea indeplinirii 
misiunilor de sprijin in situatii de urgenta ~i alerta 

SMAp, prin Direc(ia medica Ia, a contribuit Ia luarea deciziilor In vederea 
gestionarii situatiei Ia nivel national, prin participarea Ia $edintele Grupului 
de suport tehnicO-$liintific privind gestionarea bolilor lnalt contagioase pe 
teritoriul Romaniei, $i a instituit numeroase aqiuni de avertizare, limitare $i 
combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2 catre toate unita(ile sanitare 
din re(eaua Ministerului Apararii Nationale. 

Masurile lntocmite $i transmise au avut un rol semnificativ In instruirea 
sanitara a personalului Ministerului Apariirii Na(ionale, In limitarea 
raspandirii infec(iei la nivelul obiectivelor militare,ln raportarea imediata a 
cazurilor de izolare Ia domiciliu, carantinare $i infectare, aviind o 
contributie importanta In mentinerea unei incidente sciizute a bolii In riindul 
personalului militar. 

De asemenea, au fost elaborate $i transmise unita(ilor sanitare peste 
120 de ordine cu precizari/masuri anticipative la nivelul Ministerului 
Apararii Nationale privind limitarea $i combaterea raspandirii virusului 
(20 19-nCo V). 

SMAp, prin Directia medicala, a venit In sprijinul populatiei/autoritii!ilor 
civile prin desemnarea unor reprezentanti care au realizat conducerea 
militara a spitalelor civile (Suceava, Deva, Foc$ani $i Sibiu) $i a pus Ia 
dispozitia autorita(ilor civile 3 formatiuni medicate mobile de izolare $i 
tratament COVID-19, 6 spitale militare COVID-19, precum $i echipamente 
de protectie $i izolete In cadrul donatiilor asigurate de Romania pentru 
Republica Moldova $i Republica Federala Bosnia-Hertegovina. 

Direc(iilor de sanatate publica li s-a acordat sprijin prin asigurarea 
personalului pentru turele specifice serviciului TELVERDE cu studen(i $i 
ofiteri studenti, personal militar $i In misiuni Ia punctele de trecere a 
frontierei $i aeroporturi In vederea realiziirii triajului epidemiologic al 
calatorilor sositi din zonele afectate de noul coronavims (20 19-nCo V). 

Prin intermediul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militara ,Cantacuzino" s-au efectuat peste 50.000 de teste RT-PCR 
pentru testarea personalului participant Ia misiuni, a cursantilor $i a elevilor 
Ia lnceperea noului an $Colar $i a personalului Ministerului Apararii 
Na(ionale cu simptomatologie specifica virusului SARS-Co V-2, cu 
respectarea metodologiei nationale In vigoare. 

Totodata, s-a realizat operationalizarea Centrului de Perfeqionare 
Medico-Militara Sibiu $i au fost realizate facilitati pentru depozitarea 
materialelor sanitare- rezerva NATO. 

S-au executa! inspec(ii sanitare $i sanitar-veterinare cu scopul verificarii 
implementarii masurilor epidemiologice obligatorii In vederea prevenirii $i 
limitarii extinderii infectiei COVID-19 In unitatile militare In care se 
executa izolarea/carantinarea institutionalizata a militarilor lnainte de 
dislocarea In T.O. $i la redislocarea din teatrele de operatii (21 de misiuni). 

VI.3. Starea de sanatate a personalului Armatei Romaniei, 
asigurarea asistentei medicale, precum ~i modernizarea sistemului 
medical propriu, in corelare cu nevoile opera(ionale ~i sistemul na(ional 
de sanatate 

Pentru a veni In sprijinul populatiei $i al personalului militar In ceea ce 
prive$le asistenta de urgenta pe perioada starii de urgenta $i alerta datoratii 
pandemiei cu noul corona virus (20 19-nCo V), Direqia medicala a 
coordonat lnfiintarea a 12 linii de garda continue, din care 6 Ia Spitalul 
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Universitar de Urgentii Militar Central ,Dr. Carol Davila" (una pe med1cina 
de laborator, 3 pe urgen(e ~i 2 pe boli infec(ioase) plus cele 2 linii de gardii 
continue transferate Ia ROL-2 ,Ana Asian" (una de pneumologie 
transfonnatii in AT! ~i una de urgenta) ~i cele 3 linii de garda continue de Ia 
SMMIT-CT (Sistem medical modular de izolare ~i tratament COVID-19 
Constanta - o linie de gardii pe medicinii de laborator), Spitalul Clinic de 
Urgen(a Militar Cluj-Napoca (SCMU Cluj-Napoca) - o linie de gardii pe 
medicinii de laborator, Spitalul de Urgen(ii Militar Foc~ani (SMU Foqani) 
o lime de gardii pe Anestezie Terapie lntensivii, precum ~i a unei linii de 
gardii Ia domiciliu pentru cardiologie in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta 
Militar Timi~oara (SCMU Timi~oara). 

ln ceea ce prive~te modernizarea sistemulu1 medical propriu, in corelare 
cu nevoile opera(ionale ~i cu sistemul national de siinatate, in anul 2020, in 
contextul epidemiologic extrem de complex, a fost continual procesul de 
modernizare a sistemului medical propriu al Ministerului Apiiriirii 
Na(ionale, adaptat ~i Ia noile cerin(e. 

Astfel, Ministerul Apiirarii Na(ionale, prin Direc(ia medicalii, a dislocat 
structuri medicate mobile in garnizoanele unde a fost confinnat un numiir 
mare de cazuri de infectare cu virusul SARS-Co V-2, respectiv ROL-2 ,Ana 
Asian", SMMIT Timi~oara ~i SMMIT Constanta. 

ln cadrul acestora au fost tratate peste 4.000 de cazuri, constituind un 
sprijin real pentru autoritii(ile sanitare na(ionale. 

De asemenea, inca ~ase spitale militare au oferit suport pentru 
spitalizarea pacientilor COVID-19. Organizarea ~i opera(ionalizarea 
acestora au presupus un efort considerabil in ceea ce prive~te adaptarea Ia 
cerintele terapeutice pentru acest tip de pacienti. Astfel, in tenneni reali, au 
fost achizi(ionate: doua sisteme modulare de izolare ~i tratament, care 
ulterior au fost modernizate prin suplimentarea cu containere tip salon, in 
vederea cre~terii condi(iilor hoteliere de spitalizare, achizi(ia de sisteme de 
suport ventilator pentru pacien(i critici infectati cu virusul SARS-CoV-2. 

Au fost executate lucrii.ri de reamenajare a spa(iilor de spitalizare care sii. 
permitii crearea fluxurilor optime atat pentru ingrijirea pacien(ilor 
COVID-19, cat ~i pentru pii.strarea misiunii de baza a spitalelor. De 
asemenea, au fost crescute capacitii.(ile de testare RT-PCR, prin 
achizitionarea de aparate de testare in folosul spitalelor militare. 

VI.4. Reprezentarea prin sport a Armatei Romaniei 
Pe plan sportiv, anul2020 a reprezentat pentru Clubul Sportiv al Annatei 

,Steaua", structura destinatii. de Annata Romaniei pentru reprezentarea In 
sportul de inalta perfonnantii., un an atipic pentru sportul national, precum 
~i pentru eel international, din cauza factorilor externi - apari(ia virusului 
SARS-CoV-2. 

De~i Ia lnceputul anului sportivii clubului erau angrenati In competitiile 
de calificare Ia Jocurile Olimpice de Varii Tokyo 2020, atat Ia nivel 
individual, cat ~i lmpreunii cu echipele na(ionale, scopul lor final fiind 
obtinerea calificiirii Ia competitia de eel mai inalt nivel, aparitia pandemiei 
de COVID-19 a dus Ia anularea sau amanarea competi(iilor Ia nivel 
national, european ~i mondial. Odatii cu stabilizarea situatiei ~i 
implementarea unor protocoale sanitare care au putut proteja sportivii in 
competitii, atat federa(iile nationale, cat ~i cele internationale au reluat 
partial activitatea sportivii. ~i competitionalii. 

ln anul 2020 toate competi(iile organizate sub egida Comitetului 
International al Sportului Militar au fost anulate. 

Construqia noului stadion ,Steaua" este eel mai important obiectiv 
administrativ asumat pentru anul 2020, obiectiv realizat de Campania 
Na~onalii. de lnvesti~i, printr-un contractor civil. La realizarea proiectului 
Clubul Sportiv al Annatei ,Steaua" a contribuit prin realizarea bran~amentelor 
de utilitii!i ~i achizitia unor mijloace fixe pentru noua investitie. 

ln domeniul activitatii sportive au fost realizate achizi(iile privind 
echipamentul sportiv de antrenament, joe ~i prezentare, In valoare de 
1.113.152 lei, fiind acoperit tot necesarul solicitat, precum ~i obiectele de 
inventar necesare dotarii salilor de antrenament ~i desfa~urarii activitatii de 
pregatire sportivii In cele mai bune conditii, in valoare de aproximativ 
1.000.000 lei. 

Vl.5. Activitatea de cercetare ~tiin(ificii, dezvoltare tehnologidi, 
inven(ic ~i inovare 

Activitii(ile de cercetare ~tiintificii. , dezvoltare tehnologica, inven(ie ~i 

inovare ale unitii(ilor specializate din Ministerul Apiiriirii Na(ionale s-au 
desfa~urat in anul 2020 confonn cerin(elor definite ~i cu diferite surse de 
finan(are: bugetul Ministerului Apiiriirii Na(ionale, bugetul Ministerului 
Educa(iei ~i Cercetiirii, fonduri europene ~i fonduri NATO. 

Ministerul Apii.rii.rii Na(ionale a finan(at Planul sectorial de 
cercetare-de:zvoltare a/ Ministerului Apiirarii Na{ionale pe anul 2020 
(PSCD-2020), In baza ciiruia au fost realizate 165 de lucriiri de 
cercetare-dezvoltare pe baza cerin(elor exprimate de ciitre categoriile de 
forte ~i executate de unitii(ile de cercetare-dezvoltare din Ministerul Apiiriirii 
Nationale. Beneficiarii finali ai lucriirilor de cercetare-dezvoltare sunt 
categoriile de forte ~i structurile centrale ale Ministerului Apii.rii.rii Na(ionale, 
rezultatele concretizandu-se in 15 studii de concept, II prototipuri de 
cercetare, 24 de modele experimentale ~i demonstratoare tehnologice, 36 de 
activitii(i de validare a rezultatelor ob(inute prin testare-evaluare, 32 de studii 
~i documenta(ii tehnice ~i alte proceduri specifice. 

Accesarea fondurilor europene prin Agen(ia Europeanii. de Aparare 
(EDA) a constat in organizarea ~i desfa~urarea activitii.(ilor de coordonare a 
Aqiunii pregii.titoare pentru cercetare In domeniul apariirii (PADR), prin 
care s-au asigurat instrumentele necesare pentru imbunatatirea cooperiirii 
intre statele membre (SM). 

In anul2020, in contextul epidemiei de COVID-19, rezultatele activitatii 
de cercetare s-au oriental in principal pe cercetarea-dezvoltarea medico
militara, rezultate care au vizat orientarea activitatilor de cercetare 
~tiin(ificii in sprijinul procesului de produqie a produselor biologice 
profilactice ~i terapeutice, asigurarea resurselor necesare pentru 
valorificarea poten(ialului creativ al comunitii(ii ~tiin(ifice care sa ducii Ia 
diseminarea ~i publicarea rezultatelor cercetiirilor in publica(ii cu impact 
lSI, afirmarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico
Militarii. ,Cantacuzino'' ca centru de competen(ii in domeniul cauzelor ~i 
mecanismelor de producere a infec(iilor bacteriene, virale, fungice, 
parazitare ~i vectorilor implica(i in transmiterea acestora, mijloacelor de 
prevenire ~i combatere a acestora ~i migrarea centrului de greutate de Ia 
cercetarea fundamentala ciitre cercetarea aplicatii ~i transfer tehnologic, 
pentru asigurarea unei evolutii calitative a rezultatelor cercetarii In plan 
na1ional ~i international. 

In cadrul dezvoltiirii rela(iilor interna(ionale de cooperare In domeniul 
cercetarii-dezvoltarii ~i in cadrul parteneriatului NATO, s-a exprimat 
intentia privind aliiturarea Romaniei Ia Initiativa NATO pentru asigurarea 
finan(iirii in domeniul inova(ie, aviind ca principal obiectiv crearea unui 
fond NATO de investitii strategice pentru inovare. 

VI.6. Proiecte cu finan(are externii nerambursabila 
In domeniul finan(arii din fonduri europene, structurale ~i de investitii, 

precum ~i din alte fonduri nerambursabile, in anul 2020 In Ministerul 
Apiirarii Nationale au fost derulate unniitoarele proiecte: 

a) ,Restaurarea, reabilitarea, conservarea ~i amenajarea unui spa(iu 
expozi(ional In cadrul Monumentului Crucea comemorativii a Eroilor 
romani din Primul Razboi Mondial - Monumentul eroilor «Crucea 
Caraiman»/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Varful Caraiman". 

Proiectul a fost finantat prin Prograrnul operational regional 20 14--2020, 
axa prioritarii. 5, prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, 
promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, iar valoarea 
acestuia este de peste 19 milioane lei. 

b) ,Reabilitarea tennicii. a pavilionului 31- lnviitiimant din cazanna 329 
Boboc", prin Programul operational regional 2014--2020- axa priori tara 3, 
prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B- Clii.diri publice. 

c) ,Lucriiri de interven(ie Ia fa(ada Cercului Militar National- cazanna 
954 Bucure~ti", prin Programul operational regional 2014-2020, axa 
prioritarii 5, prioritatea de investitii 5.1/7 - Conservarea, protejarea, 
promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural - proiecte 
nefinalizate. 

Contractu! de finantare a fost semnat Ia data de 28 decembrie 20 18, 
proiectul unnand a fi finalizat Ia data de 31 decembrie 2021. 
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d) ,Reabilitarea termicii a pavilioanelor D, D I, 02 ~i 05 din cazarma 
1369 Constanta". 

Proiectul a fost depus Ia data de 19 iulie 2018. iar dupii parcurgerea etapei 
de verificare tehnicii ~i financiarii a fost admis In etapa de precontractare. 

Valoarea proiectului este de 9,7 milioane lei, din care 8,3 milioane lei 
reprezintii finan(are din fonduri europene. iar I ,4 milioane lei reprezintii 
valoarea cofinantiirii asigurate de Ministerul Apiiriirii Nationale. 

e) ,Reabilitarea termicii a pavilionului C4 din cazarma 3416 Constanta". 
Proiectul a fost depus Ia data de 19 iulie 2018, iar dupii parcurgerea etapei 

de verificare tehnicii ~i financiarii a fost admis in etapa de precontractare. 
Valoarea proiectului este de 9, I milioane lei, din care 7,8 milioane lei 

reprezintii finantare din fonduri europene, iar I ,3 mil ioane lei reprezintii 
valoarea cofinantiirii asigurate de Ministerul Apararii Na(ionale. 

f) ,Reabilitarea termica a pavilioanelor G, G I, G3 ~i G4 din cazarma 540 
Mangalia". 

Proiectul a fost depus Ia data de 19 iulie 2018 ~i a parcurs etapa de 
evaluare a capacitiitii administrative ~i a eligibilitiitii, lnsii din !ipsa 
fondurilor nu a mai fost derulatii de ciitre Ministerul Lucriirilor Publice, 
Dezvoltiirii ~i Administra(iei etapa de verificare tehnicii ~i financiara. 

Valoarea proiectului era de 7,3 milioane lei. 
VI.7. Activitatea de audit public intern ~ide administrare a 

patrimoniului ministerului 
Activitatea de audit public intern, desfa~uratii In anul 2020 de ciitre 

Direqia audit intern (DAI) ~i structurile subordonate, a avut drept scop 
identificarea principalelor riscuri asociate functioniirii sistemului militar, 
consilierea ~i sprijinirea conducerii structurilor centrale, a marilor unitiiti ~i 
unitii(ilor militare pentru atingerea obiectivelor proprii, prin cre~terea 
eficacitii(ii ~i eficien(ei opera(iunilor patrimoniale, respectarea legisla(iei ~i 
reglementiirilor interne privind administrarea patrimoniului, precum ~i 
intiirirea responsabilitatii manageriale. 

in conformitate cu Planul de audit public intern al Ministerului Apiiriirii 
Na(ionale pe anul 2020, Direc(ia audit intern ~i structurile teritoriale 
subordonate au efectuat: 132 de misiuni de audit de regularitate, o misiune 
de audit de sistem, impliciind 25 de unitati militare, 1.504 misiuni de audit 
a! procedurilor de achizi(ie, 10 misiuni ad hoc, 26 de misiuni de audit a! 
opera(iunilor de modificare a patrimoniului imobiliar, 51 de misiuni de 
consiliere, din care 37 au fost Ia cererea ordonatorilor de credite, 2 misiuni 
de lichidare gestionarii a unitii(ilor desfiintate ~i 82 de misiuni de verificare 
a implementiirii recomandiirilor. 

in anul 2020, Directia audit intern ~i-a lndeplinit misiunile In condi(ii de 
legalitate, independen(ii ~i obiectivitate. Actuala organizare a direqiei, 
precum ~i modul de planificare ~i desfa~urare a activitii(ilor au asigurat 
respectarea cerintelor impuse de Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern, republicata, cu modificiirile ulterioare, ordinele ministrului apiirarii 
na(ionale ~i prevederile Standardului nr. 16 ,Auditul intern" din Codul 
controlului intern managerial al entita(ilor publice, aprobat prin Ordinul 
secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. 

Administrarea proprietiitii imobiliare a Ministerului Apiiriirii Nationale 
in scopul protejarii patrimoniului imobiliar, Direqia domenii ~i 

infrastructuri, In colaborare cu centrele de domenii ~i infrastructuri, a 
desfii~urat activita(ile de lnscriere a imobilelor in cartea funciara, in 
conformitate cu prevederile Legii cadastrului ~i a publicitii(ii imobiliare 
nr. 711996, republicatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Au fost 
inscrise in cartea funciarii 1.131 de caziirmi, unele integral, altele par(ial, 
reprezentiind 96% din totalul cazarmilor. 

Un numiir de I 04 cazarmi sunt afectate partial sau integral de litigii 
imobiliare ~i urmeazii a fi inscrise integral in cartea funciara dupii 
solutionarea litigiilor in instan(ele judeciitore~ti. 

0 problema importanta Ia nivelul Ministerului Apiirarii Na(ionale, 
specifica domeniului de activitate al Direqiei domenii ~i infrastructuri, o 
reprezinta asigurarea locuin(elor de serviciu ~i de interven(ie pentru 
personalul ministerului . 

La nivelul anului 2020, necesarul de locuin(e insumeaza un numar de 
18.438 de locuin(e, din care 17.135 locuin(e de serviciu ~i 1.303 locuin(e de 
interventie. 

in anul2020, prin grija directorului de program. au fost asigurate fonduri 
pentru achizi(ia de pe pia(a Iibera a 20 de locuin(e in garnizoana Bra~ov, 

destinate personalului militar care incadreaza Scoala de Aplica(ie a Forte lor 
pentru Opera(ii Speciale/Statul Major al Apiiriirii (SAFOS). 

Pentru diminuarea deficitului de locuin(e au fost continuate procedurile 
cu autoritii(ile pub! ice locale in vederea realizarii de locuin(e prin programe 
ale Agen(iei Nationale pentru Locuinte sau alte programe , pe 
amplasamentele unor imobile transmise integral sau par(ial din domeniul 
public al statului ~i din administrarea Ministerului Apiiriirii Na(ionale in 
domeniul public local/jude(ean, in perioada 2008-2020, conditional de 
transmiterea de locuin(e pentru Ministerul Apiiriirii Na(ionale. 

lntrucat unele autorita(i publice locale nu au initial demersurile pentru 
realizarea programelor de construire a locuin(elor, pentru ducerea Ia 
indeplinire a obliga(iilor prevazute in actele normative de transfer, Ia nivelul 
Ministerului Apiiriirii Na(ionale a fost luatii decizia revenirii imobilelor 
transferate in patrimoniul ministerului ~i stopate procedurile, astfel incat Ia 
data de 31.12.2020 mai fac obiectul verificiirii activitii(ilor derulate de 
autoritii(ile pub lice locale ~i jude(ene implicate un numar de 12 hotiiriiri ale 
Guvernului , pentru realizarea programelor de construire de locuin(e in 
garnizoanele Arad, Zaliiu, Satu Mare, Timi~oara, Alba Julia , Tulcea, 
Bistri(a, Boto~ani, Lugoj, Bra~ov, Deva, reprezentiind I 62 ,84 ha ~i un 
numiir de 1.688 de unitii(i locative care revin Ministerului Apariirii 
Na(ionale. 

Direqia domenii ~i infrastructuri monitorizeazii situa(ia acestor 
amplasamente inca din anul 2013, fiind des fa~ urate verificiiri period ice in 
teren ~i intiilniri cu reprezentan(ii unitii(ilor administrativ-teritoriale 
(semestrial), pentru stabilirea stadiului activitii(ilor derulate de autoritii(ile 
publice implicate ~i cele de perspectivii, in vederea ducerii Ia indeplinire a 
obliga(iilor din actele normative adoptate de Guvern. 

Valorificarea proprietatilor imobiliare devenite disponibile 
Ca urmare a procesului de restructurare ~i reorganizare a armatei, o serie 

de construqii au fost dezafectate deoarece nu mai sunt de utilitate armatei 
~i prezintii rise in exploatare in condi(ii de siguran(ii. Pentru aceste 
construqii nu se justificii efectuarea lucrarilor de repara(ii capitale ~i au fost 
propuse de unitii(ile militare care administreazii caziirmile in vederea 
scoaterii din funqiune ~i casarii acestora, in conformitate cu prevederile 
legisla(iei in vigoare. 

in anul 2020 au fost adoptate de ciitre Guvern 7 acte normative care au 
aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al statu lui a 430 de 
constmc(ii ~i amenajiiri Ia terenuri din 77 de caziirmi, in vederea scoaterii 
din func(iune ~i casarii. 

0 alta forma de valorificare a proprieta(ilor imobiliare disponibile o 
reprezintii inchirierea imobilelor sau a unor piir(i din acestea, in 
conformitate cu prevederile Ordonan(ei de urgentii a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile ~i completarile 
ulterioare. 

La sflir~itul anului 2020 erau incheiate !54 de contracte de inchiriere 
pentru terenuri in suprafa(ii totala de 4.489,6344 ha ~i construqii in 
suprafa(ii construitii to tala de 16.617,17 mp. 

Activita(ile de reconversie a caziirmilor disponibile ca urmare a 
procesului de restructurare/reorganizare a armatei, precum ~i a nevoilor 
Ministerului Apiirarii Na(ionale au vizat continuarea parteneriatelor cu 
autoritii(ile administra(iei publice locale ~i cu Agen(ia Na(ionalii pentru 
Locuin(e, in vederea construirii de locuin(e pentru personalul propriu, 
precum ~i transferul unor imobile sau al unor par(i din aces tea cii.tre institu(ii 
publice pentru nevoi de interes national sau local, cu condi(ionari ale 
Ministerului Apararii Na(ionale, unde a fost cazul. 

Activitatea de coordonare a implementarii proiectelor de investitii 
nationale 

in anul 2020, structurile subordonate Direqiei domenii ~i infrastructuri 
au avut in diferite stadii de execu(ie un numar de 144 de proiecte imobiliare 
in diferite stadii de implementare, din care au fost finalizate ~i recep(ionate 
un numar de 57 de obiective de investi(ii, in valoare de 243.470.516lei. 
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lmplementarea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO 
de investitii in securitate (NS!P) 

Ministerul Apiirarii Na(ionale, prin Direqia dornenii ~i infrastructuri, in 
calitate de autoritate in dorneniu, a irnplementat in perioada 2008- 2020 un 
nurnar de 19 proiecte de infrastructura finan(ate prin Programul NATO de 
investi(ii in securitate, din cadrul pachetelor de capabilitati aprobate de 
NATO, in cazarmi din gamizoanele Fete$ti, Otopeni , Bucure~ti, Midia, 
Mangalia, Tirni~oara ~i Cincu, in care sunt dislocate structuri din subordinea 
Statului Major a! For(elor Aeriene, Statului Major a! For(elor Navale, 
Statului Major a! For(elor Terestre, Comandamentului Comunicatiilor ~i 

lnformaticii, in valoare totala de 61.288 mii euro, din care 41.923 mii euro 
finantare NATO si 19.365 mii euro finantare Romania. 

ln 'contextul i,mplementarii RAP (Readiness Action Plan), scopul 
Direqiei dornenii ~i infrastructuri, ca prioritate imediata, este de a 
implementa proiectele NSIP aprobate pentru recep(ia, sta(ionarea ~i 
continuarea deplasiirii foqelor arrnate ale NATO participante Ia 
misiuni/opera(ii pe teritoriul national sau aflate in tranzit (RSOM) ~i 
realizarea facilita(ilor pentru prepozi(ionare ~i a celor de instruire ~i 
antrenament. 

ln cursu! anului 2020, in baza contractelor de executie a lucrarilor aflate in 
derulare, au fost executate ~i decontate lucrari in valoare totala de 18.541.145 
euro, din care NATO- 13.712.484 euro $i ROU - 4.828.661 euro. 

VI.8. Prevenirea ~i investigarea coruppei ~i fraudelor 
ln cadrul mai larg a! implementarii masurilor luate Ia nivel national ~i 

international pentru gestionarea fenomenului coruptiei, care, potrivit 
Strategiei na(ionale de aparare a {arii 2020-2024, constituie o 
vulnerabilitate Ia adresa securitatii na(ionale, in anul 2020 au continual 
activita(ile specifice asigurarii managementului activita(ilor de prevenire, 
identificare ~i investigare a corup(iei ~i fraudelor, in vederea mentinerii unei 
culturi a integrita(ii in cadrul institutiei, desfii~urate de structura 
sp~cializata, Direqia de prevenire ~i investigare a corup(iei ~i fraudelor. 

In aces! sens, au continua! activita(ile specifice implementarii Strategiei 
na{iona/e anticorup{ie 2016-2020, Directia de prevenire ~i investigare a 
corup(iei ~i fraudelor coordonand activita(ile specifice ~i asigurand, Ia 
cerere, asisten(a ~i indrumare metodologica pentru structurile din cadrul 
Ministerului Apararii Na(ionale. De asemenea, a fost asigurata legatura cu 
Secretariatul tehnic a! Strategiei na(ionale anticorup(ie din Ministerul 
Justitiei ~i a fost reprezentat Ministerul Apararii Na(ionale in cadrul 
reuniunilor platformei de cooperare a adrninistra(iei pub! ice centrale, parte 
a mecanisrnului de monitorizare a implementarii Strategiei na{ionale 
anticorupfie 2016-2020. 

Direqia de prevenire ~i investigare a corup(iei ~i fraudelor a asigurat in 
anul 2020 punerea in practicii a directiilor strategice prioritare de ac(iune 
aprobate de ministrul apiirarii na(ionale, executand un numar de 
I 05 activitati specifice, din care 17 misiuni de investigare, 22 de cercetari 
administrative, 12 misiuni de prevenire ~i 54 de activita(i de verificare a 
unor aspecte sesizate prin peti(ii. 

Principalele aspecte documentate in cadrul activita(ilor de investigare 
efectuate s-au referit Ia verificarea legalitatii procedurilor de achizi(ie 
publica ~i a modului de derulare a contractelor incheiate, veri fica rea 
modului de gestionare ~i administrare a patrimoniului, verificarea 
managementului resurselor urnane, verificarea procedurilor derulate 
privind desfii~urarea concursurilor de incadrare a unor funqii prevazute cu 
gradul de ofi(er, verificarea unor activita(i specifice Ia Spitalul Universitar 
de Urgen(a Militar Central ,Dr. Carol Davila", cu privire Ia organizarea ~i 
funqionarea Centrului medical de interven(ie epidemiologica, verificarea 
modului de acordare a drepturilor salariale pentru de(inerea titlului ~tiin(ific 
de doctor ~.a. 

Activitati importante din perspectiva protejarii patrimoniului institu(iei 
au fost efectuate Ia solicitarea Directiei Na(ionale Anticorup(ie, Serviciului 
pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infraqiunile de corup(ie 
savar~ite de militari, precum ~i a unor parchete militare teritoriale, in scopul 
lamuririi unor aspecte ale unor dosare penale avand ca obiect verificarea 
legalitatii modului de atribuire ~i derulare a unor contracte de achizitii 
publice, verificarea legalitii(ii organizarii ~i derularii procedurilor de 
inchiriere a unor imobile ~.a. 

Totalul preJUdtcillor cercetate in anul 2020 a fost de 1.950.360 let 
( 402.136 euro ), iar cele 21 de cercetari adrnimstrative incheiate pana in 
prezent au fost finalizate astfel: in II cazuri prin transmiterea dosarului 
cercetarii catre parchetul competent; in 3 cazuri prin emiterea titlurilor 
executorii , in vederea recuperarii pagubelor de Ia persoanele responsabile 
de producerea acestora; in 2 cazuri paguba a fost recuperata pe timpul 
efectuarii cercetarii administrative; in 3 cazuri nu s-a putut stabili 
raspunderea materiala, intrucat nu au fost indeplinite in totalitate condi(iile 
legale aplicabile, iar in 2 cazuri paguba a fost scazuta din eviden(a contabila 
a unitatii. 

VI.9. Activitatea de informare ~i rela(ii publice 
ln anul 2020, corespunzator misiunilor indeplinite de Armata Romaniei 

pe timpul starii de urgenta ~i . respectiv, starii de alerta, in scopul limitarii 
raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 ~i rnanagementului consecin(elor 
pandemiei de COVID-19, concornitent cu executarea activita(ilor ~i 

misiunilor curente in (arii ~i in teatrele de opera(ii, activita(ile de informare 
~i rela(ii publice desfii~urate de Ministerul Apararii Na(ionale au fost 
permanent adaptate pentru a sprijini realizarea obiectivelor fundamentale 
ale institu(iei militare. 

Comunicarea informa(iilor de interes public din sfera de atribu(ii a 
institu(iei militare a reprezentat o prioritate a conducerii Ministerului 
Apararii Nationale, demonstrand asumarea integrala a responsabilitatilor 
legale, etice ~i sociale privind dreptulla informa(ie a! ceta(enilor, libertatea 
de expresie ~i Iibera circula(ie a informa(iilor, standarde democratice 
internationale recunoscute in Carta universa/a a drepturilor omu/ui, 
articolul 19, $i in Carta drepturi/or jimdamentale a Uniunii Europene, 
articolul II. Ministerul Apararii Nationale a facilitat astfel asigurarea 
dreptului Ia informa(ie a! cetatenilor, prevazut in Constitu(ia Romaniei, 
articolul 31, prin respectarea prevederilor legislatiei nationale ~i ale actelor 
normative interne privind organizarea ~i desfii~urarea activita(ilor de 
informare ~i rela(ii publice de catre autoritatile administra(iei publice 
centrale - Legea nr. 544/200 I, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Hotararea Guvernului nr. 123/2002, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 4 78/2016, Lege a nr. 346/2006, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i ordinele 
ministrului apararii nationale nr. MS 156/2017, nr. M 76/2016, 
nr. M I 03/2020 ~i nr. M 162/2020. 

Conform atribu(iilor sale, Direqia informare ~i rela(ii publice (DIRP) a 
asigurat comunicarea rapida, corecta, completa ~i nediscriminatorie a 
informa(iilor de interes public, pentru informarea popula(iei ~i a 
personalului propriu, a institutiilor ~i a organizatiilor legal constituite, cu 
privire Ia modul de indeplinire a atributiilor Ministerului Apararii Na(ionale 
~i a misiunilor de baza ~ide sprijin incredintate Annatei Romaniei pe timpul 
starii de urgenta ~i, respectiv, starii de alerta, pentru gestionarea situatiei 
epidemiologice din tara. 

Prin aplicarea unei politici de informare publicafoarte active, conform 
deciziilor conducerii Ministerului Apararii Na(ionale, in acord cu 
direqionarile Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgen(a ~i ale 
Grupului de comunicare strategica, DIRP a desfii~urat activitati de 
informare publica, informare intema, informare interinstitu(ionala, pe linia 
rela(iei cu comunitatea ~i a diplomatiei publice. Acestea au contribuit Ia 
imbunata(irea gradului de con~tientizare, in(elegere, acceptare de ciitre 
audien(ele interne ~i exteme a restriqiilor specifice starii de urgenta ~i, 

respectiv, starii de alerta, precum ~i Ia cre~terea gradului de sprijin fata de 
misiunile indeplinite de structurile Ministerului Apararii Na(ionale, in 
cooperare cu celelalte elemente ale Sistemului national de management a! 
situatiilor de urgenta, contribuind astfel Ia consolidarea prestigiului 
Armatei Romiiniei in societate. 

VI. I 0. Solutionarea peti(iilor ~i primirea in audienta Ia ministrul 
apararii naponale 

Activitatea de solu(ionare a peti(iilor ~i cererilor de prim ire in audienta a 
fost organizata ~is-a desfii~urat in baza prevederilor Ordonan(ei Guvemului 
nr. 27/2002 privind reglementarea activitii(ii de solu(ionare a peti(iilor, 
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 233 /2002, cu 
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modifidirile ulterioare, precum ~i in baza actelor normative specifice care 
reglementeazii activitatea Ia nivelul Ministerului Apiiriirii Nationale. 

Personalul implicat in activitatea de relatii cu publicul a respectat 
principiile privind impar(ialitatea solu(iilor adoptate, transparenta 
demersurilor intreprinse, ae(ionand prompt pentru analizarea ~i cercetarea 
tuturor cererilor ~i sesizarilor. 

in urma intriirii in vigoare a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 
ulterior a stiirii de alertii, in contextul pandemiei de COVID-19, activitatea 
de primire ~i consiliere a petitionarilor Ia punctul de control , precum ~i 

primirea in audien(ii au fost suspendate. Primirea solicitiirilor s-a facut in 
continuare exclusiv prin po~tii/curier ~i e-mail. 

Ministrului apiiriirii nationale i-au fost adresate 224 de cereri de primire 
in audien!ii. Avand in vedere miisurile de prevenire ~i combatere a 
COVID-19 stabilite Ia nivelul Ministerului Apiiriirii Nationale, solu(ionarea 
acestora s-a facut prin transmiterea riispunsurilor ciitre peti(ionari de ciitre 
structurile cu abilitati in domeniul problemelor semnalate, iar, in situatia in 
care a fost necesarii efectuarea unor controale, anchete, analize sau cercetiiri 
in teren, rezultatul a fost comunicat ulterior in scris celor in drept. 

VII. CINSTIREA EROILOR NEAMULUI 
in cursu! anului 2020, Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) a 

derulat o serie de activitii(i ~i proiecte, in conformitate cu atributiile stabilite 
prin legisla(ia specificii domeniului- Legea nr. 379/2003 privind regimul 
mormintelor ~i operelor comemorative de riizboi, cu modificiirile ~i 

completiirile ulterioare, ~i Hotiirarea Guvernului nr. 635/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare ~i funqionare al Oficiului 
National pentru Cultul Eroilor, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare 
~i in baza Planului cu principalele activitii!i pe emu/ 2020, a Planului cu 
activitii(ile internationale ~i a Planului cu activitiitile de control si inspec{ie 
in domeniul mormintelor si opere/or comemorative de riizboi, toate 
aprobate Ia nivelul Ministerului Apiirarii Na(ionale. 

l. Elaborarea, promovarea ~i semnarea de acte normative ~i protocoale de 
colaborare 

Potrivit prevederilor art. 26lit. f) din Legea nr. 37912003, cu modificiirile 
~i completarile ulterioare, ONCE, in colaborare cu Ministerul Afacerilor 
Externe, a initial demersuri pentru negocierea proiectelor de acord 
interguvernamental in domeniu cu Bulgaria, Franta ~i Ucraina, (iiri pe 
teritoriul carora sunt inhumati morti de riizboi romani, in numiir 
semnificativ, decedati In timpul celor doua conflagra(ii mondiale. Aceste 
ac(iuni vor fi continuate ~i In anul 2021. 

2. Amenajarea ~i restaurarea mormintelor ~i a operelor comemorative de 
razboi romane~ti din strainiitate ~i organizarea de activitati comemorative 

in conformitate cu prevederile art. 22 lit. a) din Legea nr. 379/2003, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, ONCE finan(eaza activitii(ile de 
!nfiintare ~i protejare a mormintelor ~i operelor comemorative de riizboi 
romane~ti din strainatate, potrivit tratatelor intema(ionale Ia care Romania 
este parte. 

Astfel, !n anul 2020, oficiul a derulat ~i finan(at urmatoarele proiecte de 
investitie imobiliara: 

- restaurarea Parcelei de onoare a eroilor romani din Primul Razboi 
Mondial, amplasata In complexul memorial din localitatea Lambinowice, 
regiunea Opole, Polonia; In anul de referin(a, ONCE a finantat ~i a realizat 
proiectul de restaurare a necropolei de razboi romane~ti de Ia Lambinowice, 
!n baza prevederilor Acordului dintre Guvernul Romdniei si Guvernul 
Republicii Palone privind mormintele de riizboi, semnat Ia Var~ovia Ia 
25 mai 2018 ~i ratificat, pentru partea romana, prin Legea nr. 29912018. 
Proiectul a fost derulat de catre Ministerul Apararii Nationale, prin ONCE, 
!n colaborare cu Ministerul Afacerilor Exteme, prin Ambasada Romaniei Ia 
Var~ovia; 

- restaurarea Parcelei de onoare a eroilor romani din Primul Razboi 
Mondial, amplasata In cimitirul central din localitatea Mannheim, 
Germania; s-au lntreprins demersuri !n scopul organizarii ~i desfa~urarii 

ceremoniei de reinaugurare a necropolei de razboi de Ia Mannheim, 
restaurata de ONCE !n anul 2019. Avand !n vedere restriqiile impuse de 
raspandirea COVID-19, autoritatile germane ~i-au dat acordul pentru 

organizarea ceremoniei in anul 2021, cu prilejul siirbatoririi Zilei eroilor 
(10 iunie 2021); 

- restaurarea Parcelei de onoare a eroilor romani din eel de-al Doilea 
Razboi Mondial din localitatea Mana, raionul Orhei, Republica Moldova; 
ceremonia de reinaugurare a necropolei de razboi romanqti a fost 
organizata de ONCE, iar, din pricina condi(iilor create de raspandirea 
COVID-19, Ia activitatea comemorativa din data de 23.10.2020 partea 
romana a fost reprezentata de Ambasada Romaniei Ia Chi~inau ~i de Biroul 
ata~atului apararii !n Republica Moldova. Parcela de onoare a eroilor 
romani de Ia Mana a fost restaurata de ONCE in anul 20 19; 

- restaurarea Parcelei de onoare a eroilor romani din eel de-al Doilea 
Razboi Mondial din localitatea Sofia, raionul Hince~ti. Republica Moldova; 
pentru derularea proiectului au fost !ntocmite documenta(ia tehnico
economica necesarii, aprobata in Consiliul tehnico-economic al 
Ministerului Apararii Nationale, precum ~i referatele de necesitate ~i de 
includere in PAAP-2020. Ulterior, au fost organizate trei proceduri de 
achizitie publica: Ia primele douii nu s-a primit nicio ofertii, iar Ia cea de-a 
treia s-a primit o oferta neconforma, !ntrucat aceasta a fost transmisa dupa 
termenul-limitii de aplicare; 

- restaurarea Parcelei de onoare romane~ti din localitatea Baimaclia, 
raionul Ciiu~eni, Republica Moldova; a fost intocmitii documenta(ia 
tehnico-economica necesarii fundamentarii ~i implementiirii proiectului de 
restaurare a necropolei de riizboi in anul 2021. 

3. Organizarea de activitii(i comemorative, amenajarea ~i restaurarea 
mormintelor ~i operelor comemorative de razboi romane~ti pe teritoriul 
national 

ONCE a intreprins demersuri pe langa unitatile militare (Unitatea 
Militara 02494 Ploie~ti ~i Unitatea Militara 02154 Constanta), respectiv pe 
Ianga administratorii Cimitirului de onoare al eroilor din Primul Riizboi 
Mondial, din cadrul Cimitirului ,Bolovani" din municipiul Ploie~ti, jude(ul 
Prahova, ~i ai Parcelei de onoare a eroilor romani din eel de-al Doilea 
Razboi Mondial, din cadrul cimitirului central din municipiul Constanta, 
jude(ul Constanta, in vederea executiirii !n cursu! anului 2021 a lucriirilor de 
restaurare necesare pentru fiecare dintre cele douii necropole de razboi. 

Cimitirul de onoare al eroilor din Primul Riizboi Mondial de Ia Valea 
Uzului: ONCE, in colaborare cu structurile de specialitate ale Ministerului 
Apariirii Nationale, a intreprins demersurile necesare in vederea elaborarii 
unor propuneri de proiecte privind reamenajarea Cimitirului de onoare de Ia 
Valea Uzului ~i a stabilirii unei solu(ii tehnice care sa fie transmisii spre 
analiza statelor ai caror mor(i de riizboi sunt inhumati in necropola de 
razboi. 

4. Misiuni de documentare, inspeqie ~i control Ia morminte ~i opere 
comemorative de riizboi din tara si striiinatate 

in anul 2020 au fost realiz~te doua misiuni de documentare ~i controlla 
morminte ~i opere comemorative de razboi romane~ti ~i straine dinjude(ele 
Arad, Valcea, Arge~ ~i Ilfov, pentru constatarea modului !n care 
proprietarii/administratorii acestora (in principal autoritatile publice locale) 
le protejeaza ~i le pun in valoare, conform atributiilor ce le revin in baza 
prevederilor Legii nr. 379/2003, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, 
precum ~i a acordurilor interguvernamentale, in cazul obiectivelor 
comemorative straine. 

ln strainatate s-au efectuat trei misiuni in Republica Polona, !n cadrul 
proiectului de restaurare a Parcelei de onoare a eroilor romani de Ia 
Lambinowice, pentru realizarea receptiilor paqiale (Ia executarea in 
propor(ie de minimum 33%, respectiv minimum 66%) ~i Ia terminarea 
lucrarilor de restaurare a insemnelor de capatai romane~ti ( executarea In 
propor(ie de 100%). 

5. Evidenta mormintelor ~i opere lor comemorative de riizboi ~i a mor(ilor 
de razboi din cele doua conflagratii mondiale 

ln baza cercetiirii, identificarii ~i prelucriirii documentelor de arhiva, s-au 
realizat evidente nominate pentru 12.350 de mor(i de razboi romani din 
Primul Razboi Mondial, cazuti in lupta ~i in prizonierat pe teritoriul 
Romaniei, ~i pentru 18.168 de morti de riizboi romani ciizuti in eel de-al 
Do ilea Razboi Mondial ~i inhumati in striiinatate (3. I 96 cazuti in lupta pe 
frontul de est ~i 14.972 cazuti in luptii pe frontul de vest). 



MONTTORUL OFTCTAL AL ROMANIEJ, PARTEAa Ill-a, Nr. 552118.VT.2021 17 

6. Sarbatorirea Zilei eroilor - 28 mat 2020 
ONCE a elaborat ~i a promovat, spre aprobare, raportul privind 

organizarea ~i desfa~urarea Ia nivelul Ministerului Apararii Na(ionale a 
ceremoniilor militare ~i religioase prilejuite de sarbatorirea Zilei eroilor, in 
data de 28 mai 2020, in baza caruia s-au organizat ceremoniile militare ~i 
religioase din capitala Ia urmatoarele obiective: Mormantul Osta~ului 
Necunoscut din parcul Carol I, Monumentul Eroilor Militari cazuti in 
misiune in teatre de operatii ~i pe teritoriul Romiiniei, Monumentul Eroilor 
Patriei (UNAp) ~i Cimitirul Militar Ghencea. 

7. Activitati in baza acordurilor interguvemamentale in domeniul de 
activitate 

In baza prevederilor Acordului dintre Guvernul Romiiniei .yi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind mormintele romcine.lfi de rii::.boi din 
Republica Federalii Germania :;i mormintele germane de rii::.boi din 
Romania, semnat Ia Bonn Ia 25 iunie 1996 ~i ratificat, pentru partea romana, 
prin Legea nr. 170/1997, s-a purtat corespondenta cu structura omologa 
germana privind amenajarea mormintelor militarilor gennani inhumati in 
Cimitirul de Onoare German din municipiul la~i, respectiv amenajarea 
mormintelor militarilor germani inhumati in Cimitirul de Onoare ,Pro 
Patria" din Bucure~ti, sens In care au fast emise avize de specialitate. 

Referitor Ia problematica mormintelor ~i operelor comemorative de 
razboi romiine~ti de pe teritoriul Republicii Moldova, reglementata prin 
prevederile Acordului dintre Guvernul Romiiniei .yi Guvernul Republicii 
Moldova, semnat Ia Ja~i Ia 3 martie 2012 ~i ratificat, pentru partea romiina, 
prin Legea nr. 57/2013, s-a realizat consilierea unor persoane fizice sau 
juridice ~i s-au formula! raspunsuri Ia petitii ~i interpelari privind 
cimitirele/parcelele de onoare ale eroilor romani din localitatile Vomiceni, 
Varzarqti, TiiniHari, Olane~ti, Verejeni, Marandeni, Boldure~ti ~i 

Varvareuca. 
VIII. OBIECTIVELE GENERALE ALE MINISTERULUI 

APARARII NATIONALE iN ANUL2021 
In domeniul politicii de aparare ~i planificare, Ministerul Apararii 

Nationale urmare~te finalizarea procesului de elaborare a documentelor 
programatice Ia nivel departamental, pomind de Ia orientarile formulate de 
Pre~edintele Romiiniei in noua Strategie na(ionall.i de apl.irare a fl.irii ~i 

prevederile programului de guvemare, care mentin trendul de continuitate 
a politicii de aparare In privinta celor trei piloni esentiali: apartenenta Ia 
NATO, calitatea de stat membru UE, precum ~i parteneriatul strategic cu 
SUA. 

Modemizarea cadrului legislativ ramiine un obiectiv prioritar, care 
trebuie sa fie unul coerent ~i aplicat, capabil sa consolideze cultura de 
securitate in interiorul societatii noastre ~i sa faca posibila adaptarea Ia noile 
provocari a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. 

in aces! sens, in domeniul managementului resurselor umane un obiectiv 
primordial II constituie promovarea proiectelor privind noul Statu/ a/ 
cadre/or militare ~i, respectiv, noul Ghid a! carierei militare, menite sa 
contribuie Ia consolidarea prestigiului ~i demnitatii profesiei militare, 
concomitent cu cre~terea performantei organizationale. 

Complementar, transformarea sistemului de invatamiint militar 
reprezinta o dimensiune esentiala pentru formarea ~i dezvoltarea 
profesionala a viitorilor lideri, luptatori ~i speciali~ti, in acord cu cerintele 
operationale ale Armatei Romiiniei. 

Pentru anul 2021, proiectul de buget transmis Ia Ministerul Finantelor in 
data de 25.01.2021, cu incadrarea In limitele din Scrisoarea-cadru privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget 
pe anul 2021 :ji a estimiirilor pe anii 2022-2024, precum :ji limitele de 
cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite, respecta 
angajamentul Romiiniei de a aloca 2,0% din PIB pentru cheltuielile de 
aparare, fiind In suma de 22.746.269 mii lei, reprezentiind 2,08% din PIB 
(potrivit datelor Comisiei Nationale de Strategie ~i Prognoza din 18 ianuarie 
2021, pentru anul2021 valoarea PIB = 1.116,8 mld. lei), cuprinziind sursele 
de finantare A - Buget de stat, E + F - Activitati ~i structuri finantate 
integral din venituri proprii ~i D - Fonduri exteme nerambursabile (cu 
precizarea cii date/e sun! cele de Ia data de 29.01.2021). 

In contextul NATO, se va urman promovarea obiectivelor politicii de 
aparare, conexe consolidarii profilului ~i credibilitatii strategice a Romaniei 
In cadrul aliantei. Principala priori tate ramiine canso! idarea posturii de 
aparare ~i descurajare pe flancul estic al aliantei. Va continua procesul de 
transformare a prezentei lnaintate adaptate (tFP) intr-un angajament viabil 
pe timp de pace, criza ~i conflict, prin: intarirea brigazii multinationale, 
adoptarea planului actualizat ~i consolidat de apiirare pentru Romania ~i 

Bulgaria, consolidarea arhitecturii de comanda ~i control in regiunea Miirii 
Negre ~i mentinerea atractivita(ii programului CJET, ca structurii de 
coordonare a exercitiilor derulate sub egida tFP. 

Ministerul Apiirarii Nationale va sustine implementarea coerentii a 
politicilor ~i masurilor de adaptare a posturii aliate adoptate pana Ia acest 
moment, cu rol important In sustinerea prezentei aliate lnaintate (FP) ~i 
continuarea promovarii abordiirii coerente a apararii pe flancul estic. Yom 
continua participarea Ia implementarea prezentei aliate lnaintate pe 
teritoriul altar alia(i estici (Polonia). In acela~i timp, In spiritul 
ata~amentului Romaniei pentru solidaritatea aliatii, vom sustine mentinerea 
unei viziuni echilibrate referitoare Ia flancul sudic al NATO, inclusiv prin 
implicarea in eforturile aliate de combatere a terorismului. In context, este 
importanta continuarea participarii Ia misiunea Resolute Support, operatia 
Sea Guardian, misiunea NATO din lrak, precum ~i Ia Coali(ia globala 
anti-IS!L/Daesh. 

Pe dimensiunea UE, se vor avea In vedere: operationalizarea proiectelor 
PESCO deja asumate, realizarea demersurilor pentru obtinerea de progrese 
In domeniul mobilita(ii militare, alinierea ~i sincronizarea sistemului 
national de planificare al apararii cu al celorlalte state membre UE, prin 
implementarea recomandiirilor CARD, facilitarea conectiirii industriei 
nationale de aparare ~i a unitatilor de cercetare-dezvoltare Ia consor(iile ~i 
grupurile industriale participante in cadrul EDF, asigurarea contributiei Ia 
efortul conceptual european, ce vizeaza, in principal, elaborarea Busolei 
strategice, sprijinirea unei cooperari efective ~i de substantii intre UE ~i 

NATO, asigurarea contribu(iei Ia eforturile na(ionale de lndeplinire a 
angajamentelor asumate de catre Romania in contextul Pactului civil In 
domeniul PSAC. 

In ceea ce prive~te abordarea parteneriatelor strategice In anul 2021, 
Romania va continua pe linia aprofundiirii dialogurilor politico-militare, 
din perspectiva promovarii obiectivelor strategice ale Romaniei, in deplin 
acord cu realitatile noii arhitecturi de securitate. 

Din perspectiva cooperiirii internationale in domeniul apararii, 
obiectivele generale ale MApN rezulta din prevederile Programului de 
guvemare 2020-2024 ~i vizeaza, In principal, continuarea eforturilor In 
cadrul NATO, dar ~i in cooperare cu statele UE ~i cele partenere, in vederea 
consolidiirii posturii de apiirare ~i descurajare, prin dezvoltarea unor 
capabilitati de apiirare robuste ~i reziliente, credibile, interoperabile, 
tlexibile ~i eficiente, destinate, deopotrivii, descurajarii unei agresiuni 
impotriva Romaniei ~i articuliirii unui raspuns adecvat Ia provociirile 
actuate ~i viitoare ale mediului de securitate, inclusiv In spectrul hibrid. 

Cooperarea intemationala In domeniul apiirarii, atilt in plan bilateral, cat 
~i in format multinational, in cadrul organizatiilor intemationale din care 
facem parte ramane un factor deosebit de important In atingerea 
obiectivelor asumate de Romania. 

Prioritii(ile de cooperare intemationala in domeniul apiiriirii pentru 
perioada urmiitoare vizeazii implementarea politicilor de cooperare 
intemationalii, contribuind Ia derularea programelor de instruire ~i pregiitire 
ale Armatei Romaniei cu partenerii extemi, indeplinirea obliga(iilor ce ne 
revin in conformitate cu angajamentele asumate Ia nivel NATO, UE, ONU, 
OSCE ~i in cadrul initiativelor regionale, precum ~i sprijinirea promoviirii 
intereselor strategice ale statului roman In regiunea sud-est europeanii. 

De asemenea, o atentie deosebita va fi acordatii dezvoltiirii cadrului 
juridic al cooperiirii internationale In domeniul apariirii cu partenerii 
strategici, statele aliate ~i partenere, precum ~i cu celelalte state din zone de 
interes pentru Romania. 

Finalizarea ~i aprobarea Directivei de planificare a apiiriirii 2021-2030 
constituie una din prioritii(ile acestui an . Ca elemente de noutate, 
mentionam noile angajamente ale Romaniei asumate in cadrul aliat 
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(Pachetul de !inte de capabilita(i 2021 ), cu retlectarea obiectivelor 
Ministerului Apararii Na(ionale consemnate ln Programul de guvemare 
2020-2024, respectiv rezultatele procesului de analiza strategica a apararii, 
deja aprobat de CSAT, ~i a proiectului Armata 2040, document transmis 
pentru aprobare Ia CSA TIn cursullunii noiembrie 2020. 

In cadrul procesului NATO de planificare a apararii (NATO Defence 
Planning Process- NDPP), In anul 2021 vor continua activitatile aferente 
etapei a 3-a (Repartizarea cerintelor ~i stabilirea (intelor de capabilitati), prin 
desfa~urarea consultarilor bilaterale Romania-NATO In perioada 
25-26 martie 2021, respectiv ln cadrul reuniunii multilaterale din 8 iulie 202 I. 

De asemenea, In anul 2021 va demara procesul de completare a 
Chestionarului NATO privind capabilita(ile pentru aparare 2021-2022 

(Defence Planning Capability Survey ]0] /-]0]]- DPCS-21 ), care 
urmeaza a fi lncheiat prin elaborarea Raportului privind capabilita(ile 
pentru aparare 2021-2022, aprobat In cadrul ministerialei apararii din luna 
iulie 2022. 

Totodata, continuarea participarii Ia programele de dezvoltare a 
capabilita(ilor In format multinational (Smart Defence, FNC, 
Pooling&Sharing, PESCO) va constitui o prioritate a DPAPRI ~i pentru 
anul 2021, In conformitate cu directiile de aqiune priori tare stabilite in 
documentele programatice de planiticare a apararii ~i In baza unor evaluari 
pragmatice ale valorii adaugate a ini(iativelor de cooperare promovate ln 
contextul NATO ~i UE pentru dezvoltarea capabilitaJilor. 

(283.893) 


