
 

 

 

 

 
 
 

„Armata României în 2018. Obiective, resurse, direcții de acțiune.” 
- 8 februarie- 

  
 

2017 a fost primul an când România a investit consistent în înzestrarea armatei sale, 
cand s-au semnat și negociat contracte deosebit de important, cum ar fi achiziția de 
sisteme PATRIOT, sisteme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), de  
transportoare 8X8 Piranha. A fost și anul în care am așteptat evoluția partenerului 
nostru nr.1 în plan militar, Statele Unite, după alegere președintelui Trump. Am 
observat cu satisfacție că partenerul nostru este la fel de determinat în a-și asuma 
angajamentele în cadrul NATO, în a-și întări prezența in Estul Europei și în zona Mării 
Negre. Vizita președintelui României în iunie 2017, urmată de vizita ministrului apărării, 
Mihai Fifor, în septembrie, și multiplele contacte pe linie bilaterală la nivel militar au 
făcut ca SUA să trateze în continuare România ca pe un partener important în plan 
politico-militar. 

În același timp, 2017 a fost anul în care Uniunea Europeană a început un proces tot 
mai conturat în direcția unei apărări comune. Ședința Consiliului European din 17 
decembrie a statuat lansarea PESCO (Pemanent Structured Cooperation), iar viitorul 
buget al UE va avea și o linie de finațare consistentă, pentru cercetare și dezvoltare de 
capabilități în domeniul militar. 

2017 a reprezentat, din pespectiva internă, anul în care tot sistemul de securitate, nu 
doar MApN, s-a confruntat cu un val masiv de pensionări care au produs dezechilibre în 
funționarea curentă a instituțiilor în cauză. Râmâne o provocare modul în care veți reuși 
să dați acum și în următorii ani stabilitate și predictibilitate sistemului militar. 

În ceea ce privește 2018, va continua demararea unor noi programe de înzestrare, 
declarațiile publice ale ministrului apărării făcând referire la programul de corvete și  la 
un nou program, de dotare cu submarine.  

New Strategy Center a organizat în data de 8 februarie dezbaterea „Armata României în 
2018. Obiective, resurse, direcții de acțiune.”, avându-i ca invitați pe dl. General Nicolae 
Ciucă, șeful Statului Major al Apărării și pe dl Nicolae Nasta, secretar de stat în Ministerul 

Apărării Naționale, pentru a afla cum va continua ambițiosul program de înzestrare al 
Armatei României, cum se va reuși integrarea companiilor naționale într-un proces de 
cooperare industrială care să modernizeze industria națională de apărare, cum se va 

integra și sectorul privat în acest demersuri, pentru că industria națională de apărare 
este reprezentată și de sectorul privat nu doar de cel de stat. Totodată, rămâne de văzut 
dacă în 2018 se va pune în practică și proiectul trecerii în coordonarea MApN a întreprinderilor 
de stat din industria de apărare. 

 
 
 

 


