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Este posibil un Program european de inzestrare pentru Armata Romana ? 
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Ultima sedinta CSAT, reuniune in care Programul de inzestrare pe 10 ani al Armatei a fost 

restras, ne ofera un prilej bun pentru a identifica o serie de posibile directii de reforma in 

domeniul resurselor apararii. 

Voi fi destul de telegrafic dar, sper, nu si foarte eliptic sau tehnic, cu toate ca acest ultim 

aspect este greu de evitat cand vine vorba de un sistem de management al resurselor. 

 

 

Starea de fapt 

 

Romania are un acord politic multianual dar care nu prevede obiective precise ci doar un scop 

cu caracter general. In comparatie cu Danemarca (vezi link 

http://www.fmn.dk/eng/allabout/Documents/TheDanishDefenceAgrement2013-2017english-

version.pdf ) unde acordul politic multianual 2015-2020  prevede obiective precise rezultate 

in urma unor analize, inclusiv de performanta bugetara, la care se adauga o anexa privind un 

acord intre partile politice si Ministerul de Finante, institutie care are sarcini precise in 

planificarea apararii daneze. 

 

Parerea mea este ca in Romania ne aflam in stadiul unei reforme blocate la orizontul anilor 

2000-2003 privind sistemele de planificare  strategica, planificare pol-mil, programare, 

bugetare, executie si achizitie. Din aceasta cauza sistemul nostru cuprinde mecanisme anuale 

si multianuale care se articuleaza cu greu si care nu mai corespund  nici actualelor provocari 

si nici acutalelor standarde de flexibilitate, luarea deciziilor si eficienta in cheltuirea 

buegetelor. 

 

Tot ca o parere personala, consider ca subfinantarea timp de foarte multi ani a Armatei a dus 

la o stagnare a reformei, la blocarea achizitiilor, cu exceptia unor capitole care tineau mai 

mult de necesitati operationale legate de prezenta trupelor romanesti in teatrele internationale  

si deprofesionalizarea pe scara larga a structurilor de planificare si achizitii.  

In ultimii 20 de ani, cel putin, nu am avut nici macar un program major de inzestrare care sa 

determine o schimbare semnificativa in capacitatea operationala a Armatei si nici sa fie 

relevant din punct de vedere economic pentru industria de aparare si economia nationala in 

general. 

 

 

Daca ne uitam la Legea 203/2015 privind planificarea apararii vom observa starea de fapt 

prezentata mai sus. Am identificat orizonturile de timp, elementele decizionale si documentele 

de natura strategica, toate acele elemente care reflecta o reforma blocata.  

http://www.fmn.dk/eng/allabout/Documents/TheDanishDefenceAgrement2013-2017english-version.pdf
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Documents/TheDanishDefenceAgrement2013-2017english-version.pdf
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Directiva de 
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Prima concluzie ar fi ca actuala forma a Legii nu a beneficiat de o analiza atenta, nu a fost 

modificata avand perspectiva viitorului si nici nu a beneficiat de expertiza independenta de 

revizuire. 

Se poate observa ca baza anuala reprezinta centrul de greutate al existentului sistem de 

planificare din Armata Romaniei ceea ce inseamna ca in fiecare an pentru contractele care se 

deruleaza pe mai multi ani responsabilii militari trebuie sa reia un proces lung si anevoios 

pentru a asigura in fiecare buget anual finanatarea unor faze din contractele care se deruleaza 

pe mai multi ani. Subfinantarea cronica si blocarea refomei sistemului  de planificare a dus in 

timp si la diminuarea semnificativa a importantei unor documente strategice cu orizont de 

timp de cel putin 10 ani, cum ar fi Carta Alba a apararii (document care a fost blocat si 

neaprobat oficial mai mult de 10 ani), Strategia militara (a fost multi ani neactualizata) si 

Strategia nationala de aparare (un document puternic criticat ani de zile de catre multi membri 

ai Parlamentului). Efectele negative cele mai importante asociate situatiei acestor documente 

sunt calitatea slaba a continutului, lipsa de corelari intre prevederile din diferite documente si 

lipsa unui sistem de evaluare si masurare transparent a performantelor stabilite in fiecare 

dintre acestea. 

  

 

Provocari si oportunitati 

 

Cea mai importanta porovocare pentru modernizarea Armatei o reprezinta vointa politica 

interna de a implementa un obiectiv de modernizare asumat pentru 10 ani. Daca din punct de 

vedere conceptual viziunea Romaniei mai poate suferi modificari, este greu, in schimb, de 

gasit o solutie pentru un sistem eficient de implementare, adica de folosire eficienta a celor  

2 % din PIB alocati apararii.  

In ultimii doi ani de la semnarea acordului politic nu s-au facut demersuri pentru a adapta 

cadrul legal si procedural existent la un program ambitios pentru 10 ani. Dimpotriva, au 

presistat controverse legislative privind posibile achizitii sau initiative guvernamentale. Nu a 

fost nici simplificate si nici urgentate mecanismele privind achizitiile publice pentru programe 

majore.  

In plus, la ultima lege a bugetului de stat a revenit controversa privind cuantumul si 

modalitatea de alocare a celor 2% pentru aparare asumati oficial. 



Claudiu Degeratu 05.07.2017 
 

3 
 

In acelasi timp doua oportunitati majore pe plan international vor obliga Romania sa identifice 

rapid o strategie  de reforma in domeniul inzestrarii.  

 

Prima se refera la Planul de operationalizare asumat de NATO pentru a spori capacitatea de 

descurajare la granita de Est a Aliantei. La reuniunea din Tara Galilor cat si la Varsovia, 

aliatii si implicit si Romania si-au asumat tinte de atins foarte ambitioase in domeniul 

operationalizarii capabilitatilor nationale, capitol la care se adauga planurile nationale pentru 

sporirea rezilientei, planuri care vor fi evaluate integrat anual de catre aliati. In schimbul 

acestor anagajamente si NATO va dezvolta o serie de programe pentru capabilitati cu scopul 

de  a ajuta aliatii sa isi atinga angajamentele nationale. Acest ritm accelerat ne va obliga la 

reforma intregului sistem de planificare a apararii. 

A doua oportunitate, cu impact major in domeniul planificarii, programarii si executiei 

bugetare multianuale este lansarea de catre UE  a Fondului pentru Aparare Europeana. Acesta 

va fi un adevarat Program operational de fonduri structurale care se estimeaza ca va ajunge la 

5,5 mld EURO pe an. In 7 iunie 2017 Comisia Europeana comunica destinatia acestui fond: 

„the Fund will coordinate, supplement and amplify national investments in defence research, 

in the development of prototypes and in the acquisition of defence equipment and 

technology.” 

Este destul de ingrijoratoare lipsa de initiativa si analiza din Romania privind potentialul 

impact pe care il va avea acest Fond pentru Aparare Europeana care se doreste, ca si restul 

programelor operationale europene, sa fie un instrument financiar structural multianual. 

Romania in acest moment, prin Ministerul Apararii Nationale, nu este pregatita sa se 

racordeze rapid si nici nu are capacitatea de  absorbi fondurile europene care vor fi oferite 

prin acest Fond. 

 

 

 

Ce este de facut ? Posibile elemente de reforma rapida 

 

Propoun cateva masuri rapide si care beneficiaza de un precedent asociat implementarii 

programelor operationale europene multianuale in Romania. Propunerile ar putea sa conduca 

la adoptarea de catre Guvern si Ministerul de Finante a unui adevarat cadru de planificare 

multianauala a apararii. 

 

A. Adaptarea cadrului cadrului financiar la un sistem de bugetare multianual 

Pornind de la perspectiva multianuala oferita de Fondul pentru Aparare Europeana, 

Romania trebuie sa adapteze un mecanism deja existent care a fost adoptat la nivel 

national pentru alte programe operationale si care acum trebuie sa integreze si MapN 

dar si sectorul industriei pentru aparare din cadrul Ministerului Economiei ca entitati 

care trebuie sa sa implice in acest program. 

Concret trebuie amendat si adaptata o noua versiune a ORDONANŢEI DE 

URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

Cateva prevederi ale acestei ordonate ar trebui avute in vedere pentru ca Ministerul de 

Finante sa aplice aceleasi prevederi folosite pentru alte agentii guvernamentale care au 

beneficiat de un cadru multianaual. 

Exemple: 

ART. 6     (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai 

bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 
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proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din 

bugetele acestora.      

 

 

B. Infiintarea unei Unitati de management pentru resusele apararii in cadrul MapN 

in subordinea directa a Ministrului Apararii si care sa cuprinda o structura noua, 

moderna, adapatata unei planificari multanuale si care sa cuprinda elemente din 

Directia Finante, Directia planificare si Departamentul pentru Armamanete. Noua 

structura ar trebui sa reglementeze si relatia cu un nou corp de Directori pentru 

programe majore. Actualul sistem de directori pentru programe majore este 

ineficient, nu este adaptat unor cerinte si standarde moderne, nu beneficiaza de 

expertiza privind managementul resurselor pentru aparare si nu dispune de un sistem 

adecvat de evaluare a progresului. 

Baza va fi tot ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă 

Exemplu: 

ART. 12*)     (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare 

asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), art. 9 lit. a) şi b) şi art. 11 lit. a) şi e) 

se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management 

pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează 

a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale, aferente altor beneficiari decât cei 

prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3).     (2) Propunerile de credite de angajament şi de 

credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare 

a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) se stabilesc 

de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la 

finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, avizate de principiu de către 

autorităţile de management, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul 

respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.     (3) Avizul de principiu al Autorităţii 

de management se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a 

proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul 

proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanţare 

proiectul respectiv.     (4) Propunerile de credite de angajament şi propunerile de 

credite bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se includ anual la titlul din clasificaţia 

bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare.  

 

 

C. Principii de finantare multianuala clare si asumate transparent. 

Tot conform cu prevederile din ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 

2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă 

Exemplu: 

    (5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor 

alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate din instrumente structurale şi 

nu pot fi utilizate pentru finanţarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu 

ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.     (6) Din 

fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru 
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derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din instrumente structurale. #M2     

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) să efectueze 

pe parcursul exerciţiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele 

finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la 

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi 

virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure 

implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea 

unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor 

Publice. 

 

D. Mecanism de decizie bine stabilit la nivelul Autoritatii de management al 

resurselor apararii din cadrul MapN 

 Baza o poate reprezenta ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă 

Exemplu: 

ART. 13     (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie 

contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea 

sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi 

cofinanţare publică.     (2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro 

din instrumente structurale se stabilesc în normele metodologice de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă 

 

 

 

E. Introducerea de mecanisme clare de prefinantare, concept deja implementat  in 

Romania in alte sectoare care beneficiaza de programe operationale multianuale 
Baza o gasim tot in ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă 

 

Exemplu  

CAPITOLUL IV     Prefinanţarea  

 ART. 17     (1) Sumele acordate ca prefinanţare în cadrul proiectelor finanţate din 

instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de 

rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.  (2) Beneficiarii pot avansa din 

prefinanţare sume partenerilor şi contractorilor, după caz, în limita şi în condiţiile 

stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de 

finanţare.    (3) Prefinanţarea acordată se restituie de către beneficiar Autorităţii de 

management/Autorităţii de certificare şi plată, dacă nicio cerere de rambursare nu a 

fost depusă de acesta în termenul stabilit conform prevederilor 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.     (4) Sumele recuperate potrivit 

prevederilor alin. (3) din prefinanţarea acordată, provenind din instrumente 

structurale, se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional.     (5) 

Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1), rămasă neutilizată 

la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în 

fondul de rulment şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie, prin 
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derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

  

F. Adoptarea legala in cadrul domeniului apararii nationale a conceptului de 

actiuni multianuale ca baza a programelor majore corelate cu angajamentele 

legale si contractele de achizitii publice 

Baza o gasim tot in ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă 

 

Exemplu: 

CAPITOLUL V     Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la 

nivelul programelor operaţionale  

 ART. 18     (1) Proiectele implementate în cadrul programelor operaţionale 

finanţate din instrumente structurale sunt considerate acţiuni multianuale.     (2) 

Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor 

implementate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente 

structurale pot fi anuale sau multianuale.     (3) Creditele de angajament şi creditele 

bugetare necesare implementării fiecărui program operaţional se stabilesc având în 

vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi se reflectă în anexa la 

bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru 

respectivul program.     (4) În cazul programelor operaţionale care utilizează 

mecanismul plăţii directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de 

management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor 

prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea acestora, Autoritatea de certificare şi plată 

urmând să efectueze ordonanţarea şi plata.     (5) În cazul programelor operaţionale 

care utilizează mecanismul plăţii indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de 

autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în 

baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata 

acestora.     (6) În cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii 

indirecte, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii 

contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile 

gestionate în cadrul programelor operaţionale.     (7) În cazul programelor 

operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, autorităţile de management au 

responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorităţii de 

certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de 

Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul 

programelor respective.      

 

G. Dezvoltarea cadrului de parteneriat pentru dezvoltarea si implementarea 

proiectelor, la nivel european si euro-atlantic  

Baza o gasim tot in ORDONANŢA DE URGENŢĂ   Nr. 64 din  3 iunie 2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă 
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Exemplu: 

CAPITOLUL VII     Proiecte implementate în parteneriat  

 ART. 23     Proiectele finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor 

operaţionale pentru obiectivul convergenţă pot avea ca beneficiari parteneriate 

compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în 

România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca 

lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie 

făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare 

teritorială.     ART. 24     Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, 

autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu 

entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi 

nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat. 

 

H. Infiintarea Fondului National pentru Inzestrarea Armatei, cadru financiar la 

dispozitia Guvernului, gestionat de Ministerul de Finanate si/sau Ministerul Apararii 

si /sau Ministerul Economiei . 

Fondul va avea destinatia de instrument de co-finanatare si/sau prefinantare in 

relatie cu alte doua fonduri: 

- Fondul National Suveran de Investitii- cu scopul de accelerare a implementarii 

unor programe majore. 

- Fondul pentru Aparare Europeana- cu scopul de sporire a capacitatii de absorbtie 

 

In loc de incheiere 

In sine solutia propusa are doua abordari. Folosirea cadrului oferit de acordul politic 

multianual si consolidarea vointei politice in Romania pentru modernizarea Armatei. A doua 

abordare ia in calcul faptul ca in Romania exista un precedent pozitiv foarte important pentru 

introducerea unui cadru multianual similar cu programe operationale europene.  


