
 

 

                 

 

 

               “Programele majore de înzestrare ale Armatei României.  

Oportunități pentru industria națională.” 

- dezbatere organizată în cadrul Forumului Strategic pentru Apărare și Industrie, 

o inițiativă a New Strategy Center – 

 

Contextul internațional obligă România să acționeze mult mai rapid și mai ferm 

pentru a demonstra nu doar solidaritate în raport cu aliații săi, dar mai ales pentru a 

dovedi o capacitate de descurajare în creștere. Este foarte probabil ca subiectul asumării 

solidarității transatlantice din punct de vedere financiar, la nivelul NATO, să se pună 

mult mai acut pe agendă după instalarea la Casa Albă, în ianuarie 2017, a lui Donald 

Trump, ceea ce obligă România să aibă un plan bine articulat în ceea ce privește dotarea 

cu tehnică modernă a propriei armate și o predictibilitate a resurselor financiare alocate.  

România a demarat deja acțiuni concrete în acest sens. Ministerului Economiei 

(MECRMA) a început discuțiile pentru identificarea unui partener extern, cu care să 

demareze programul transportorului blindat 8X8. MApN a achiziționat rachete anti-tanc 

Spike și dorește achizițonarea a peste 200 de vehicule 4X4 pentru a conferi o mobilitate 

mai mare acestor sisteme anti-tanc. La fel, la nivelul forțelor terestre au fost demarate 

procedurile legale pentru achiziționarea de sisteme fără pilot. De asemenea, Guvernul a 

făcut publice procedurile pentru demararea programului strategic „corvetă 

multifuncțională”, fiind prevăzut deja tipul (clasa SIGMA – proiect 10514), locul de 

producere (șantierul naval Damen Galați), solicitându-se ca toate cele 4 corvete să fie 

livrate în 7 ani.  Guvernul a demarat și procedurile pentru un sistem de tip C4ISR 

(comandă, control, comunicații, computere, informații, supraveghere și cercetare), 

dorindu-se să se realizeze cu un operator economic român pe o perioadă de 7 ani. MApN 

și MECRMA analizează și diverse soluții pentru îmbunătățirea capabilităților de apărare 

anti-aeriană cu bază la sol și pentru achiziția de elicoptere de atac.  

New Strategy Center a inițiat Forumul Strategic pentru Apărare și Industrie în 

toamna anului 2015, realizând un cadru de dezbateri între instituțiile de stat și companiile 

naționale și străine cu activitate în domeniu. Dezbaterea de azi va analiza 4 programe 

majore de înzestrare: corvetele, elicopterele de atac, C4ISR, apărarea anti-rachetă.  


