
 

 

 

,,Bugetul anului 2016 şi politica de achiziţii militare” 

Dezbatere organizată de New Strategy Center 

-Bucureşti, 15 martie 2016, Cercul Militar Naţional- 

 

New Strategy Center a demarat în septembrie 2015 o serie de dezbateri şi întâlniri grupate sub 

titlul Forumul Strategic  pentru Apărare şi Industrie, prin care am dorit crearea unei platforme de 

dialog între instituţii, între instituţii şi mediul privat, precum şi pentru identificarea de soluţii. În 

perioada septembrie 2015 – februarie 2016 New Strategy Center a organizat opt dezbateri şi întâlniri 

de lucru. Dezbaterea de astăzi se va concentra pe nevoile formulate pentru anul acesta şi doreşte să 

analizeze politica de achiziţii militare in 2016. 

Am urmărit subiecte, precum proiectele de achiziţie de tehnică de luptă în următoarea decadă a 

Armatei României, necesitatea restructurării şi reorganizării industriei de apărare pentru a redeveni o 

ramură industrială strategică, posibilitatea întăririi parteneriatelor tehnologice între marile companii 

producătoare de armament din lume şi industria naţională de profil, relansarea producţiei interne de 

tehnică de luptă ca urmare a proiectelor strategice de înzestrare pe care Armata României urmează să 

le desfăşoare, relansarea exportului de armament şi ce fel de cooperarea inter-instituţională ar trebui 

să existe pentru a  se asigura succesul unei strategii viabile de export şi, nu în ultimul rând, întărirea 

parteneriatelor strategice pe care România le are in plan politic şi militar ca urmare a creşterii 

cooperării tehnologice şi industriale în domeniul apărării. 

Ameninţările diversificate ale războiului de tip hibrid au efect asupra cerinţelor pentru 

industrie. NATO şi România trebuie să ia în considerare creşterea consistentă a forţei militare ruse la 

Marea Neagră, după anexarea ilegală a Crimeii. Rusia crează o reţea de capabilităţi avansate 

tehnologic de tipul A2/AD (anti-access, area denial) care au drept scop blocarea accesului forţelor 

NATO în zona Mării Negre şi creşterea relevanţei militare ruse în estul Mediteranei.  

Având în vedere probabilitatea şi tipul ameninţărilor anticipate, precum şi de capacitatea 

aliaţilor de a discloca primele trupe, prioritate ar trebuie să aibă programele care privesc reacţia la 

atacuri intempestive, rapide, din aer şi de pe mare, hibride, teroriste şi provocările convenţionale 

Atacurile terestre necesită timp lung de pregătire/dislocare, sunt detectabile şi deci predictibile, 

oferind aliaţilor timpul de reacţie. În plus, în cadrul iniţiativei de reasigurare, trupe terestre din 

statele NATO vor fi dislocate în România. Deci apărarea şi, implicit, industria trebuie sa se 

concentreze pe cea mai probabilă ameninţare şi pe acele cerinţe NATO privind suportul necesar în 

regiune.  

Ţinând cont de aceste noi provocări, Armata României începe să-şi planifice achiziţiile pornind 

de la realitatea că ,,apărarea începe acasă”. În cadrul NATO, în actualul context de securitate regional, 

România devine extrem de relevantă prin poziţionarea sa atât ca avanpost de observaţie si logistic, cât 

şi de apărare timpurie. 

 

 


