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6. Alte informații: cu toate că documentul este nelegislativ, acesta trimite la viitoare 

propuneri legislative: o propunere de regulament de instituire a unui instrument pe termen 

scurt pentru consolidarea capacităților industriale europene din domeniul apărării prin achiziții 

publice comune; o inițiativă legislativă privind materiile prime critice și o propunere de 

regulament de instituire a unui program european comun de investiții în domeniul apărării.   

7. Evoluții: la 19 iulie 2022, Comisia Europeană a prezentat Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a actului privind consolidarea 

industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun [COM(2022)349].  

 

Rezumat  

Comunicarea privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării este rezultatul unei 

solicitări exprese a Consiliului European și se justifică pe fondul războiului din Ucraina și al 

asistenței militare acordate de statele membre acesteia. Documentul pledează pentru o mai mare 

coordonare și cooperare între statele membre și pentru creșterea investițiilor, propunând în aceleași 

timp o serie de soluții pe termen scurt, mediu și lung în vederea creșterii rezilienței Uniunii în 

materie de securitate și apărare.   

 

Cuvinte-cheie: capacități de apărare, securitate, industria de apărare, investiții în apărare, 

achiziții comune, Busola strategică, Agenția Europeană de Apărare 
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1. CONTEXT  

Programul președinției Consiliului pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2023 a fost conturat, 

în decembrie 2021, pe baza dificultăților deja existente: nevoia de redresare după criza generată 

de pandemia de COVID-19, iminența finalizării Conferinței privind viitorul Europei, nevoia de 

consolidare a spațiului Schengen și a pieței interne ori urmărirea obiectivelor ce țin de 

transformările ecologică și digitală. În acest cadru a fost pusă și problema asumării unei 

responsabilități sporite a Uniunii pentru securitatea proprie. Ca atare, cele trei președinții și-au 

propus: să aprobe o „Busolă strategică” menită a susține nivelul de ambiție al UE în materie de 

securitate și apărare; să consolideze politica de securitate și apărare comună (PSAC) cu scopul de 

a menține rolul UE ca actor responsabil, capabil și fiabil și ca partener mondial pentru pace și 

securitate; să sprijine misiunile și operațiile europene reactive, robuste și flexibile, precum și o 

cooperare și o coordonare mai strânse; să asigure o punere în aplicare solidă a Instrumentului 

european pentru pace (IEP); să promoveze parteneriate în materie de securitate și apărare cu 

organizațiile partenere internaționale și regionale.  

La 15 februarie 2022, Comisia Europeană a prezentat mai multe inițiative în domeniul apărării și 

securității cuprinse în comunicarea cu titlul Foaia de parcurs privind tehnologiile critice pentru 

securitate și apărare [COM(2022)61] și în comunicarea intitulată Contribuția Comisiei la 

apărarea europeană [COM(2022)60]. Foaia de parcurs privind tehnologiile critice se bazează pe 

Strategia industrială actualizată și pe Planul de acțiune privind sinergiile dintre industriile civilă, 

de apărare și spațială și se concentrează, printre altele, pe măsuri de stimulare a cooperării europene 

în materie de cercetare și inovare și de reducere a dependențelor strategice de tehnologiile critice 

și lanțurile valorice. 

Comunicarea privind contribuția Comisiei la apărarea europeană propune mai multe măsuri pentru 

o piață europeană de apărare mai competitivă și mai armonizată, inclusiv intensificarea investițiilor 

pentru cercetarea și capacitățile în domeniul apărării dezvoltate în cadrele de cooperare ale UE, 

facilitarea sinergiilor între cercetarea și inovarea civilă și cea din domeniul apărării și stimularea 

achizițiilor comune de capacitați de apărare. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/ro/pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-61
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-60
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Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, inițiată la 24 februarie 2022, a dat o însemnătate 

și mai mare preocupărilor legate de securitate și apărare în cadrul Uniunii și al statelor membre.  

Drept urmare, reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern de la Versailles, din 10/11 martie 

2022, a pus problema consolidării capacităților de apărare și a reducerii dependențelor energetice, 

pentru a proteja cetățenii, valorile Uniunii, democrațiile și modelul european. Reuniunea s-a 

încheiat cu adoptarea unei declarații prin care statele membre au convenit, între altele: 

-  să crească substanțial cheltuielile de apărare, cu o pondere semnificativă pentru investiții; 

- să stimuleze investițiile în proiecte comune și în achiziții publice comune de capacități de 

apărare; 

- să investească mai mult în securitatea cibernetică și conectivitatea bazată pe spațiu; 

- să sprijine cercetarea și inovarea din domeniul civil, cel al apărării și cel al spațiului și să 

investească în inovarea pentru securitate și apărare; 

- să ia măsuri pentru consolidarea și dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv a IMM-urilor. 

De asemenea, Comisia Europeană a fost invitată să prezinte, în coordonare cu Agenția Europeană 

de Apărare, o analiză a deficitelor de investiții în domeniul apărării și să propună eventualele 

inițiative suplimentare necesare pentru a consolida baza industrială și tehnologică de apărare 

europeană. 

La 21 martie 2022, Consiliul UE a adoptat documentul cu titlul Busola strategică pentru securitate 

și apărare – Pentru o Uniune Europeană care își protejează cetățenii, valorile și interesele și 

contribuie la pacea și securitatea internaționale, prin care se stabilește un plan ambițios de 

consolidare a politicii comune de securitate și apărare până în 2030. În cadrul acestuia, statele 

membre se angajează să întreprindă o serie de acțiuni prioritare ce vizează: sporirea capacității de 

acțiune rapidă în situații de criză, consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor și de 

garantare a accesului securizat la domenii strategice, creșterea investițiilor în capacități și 

tehnologii inovatoare și reducerea dependențelor tehnologice și industriale, consolidarea 

parteneriatelor strategice, regionale și bilaterale și dezvoltarea de parteneriate adaptate în Balcanii 

de Vest, în vecinătatea estică și sudică, în Africa, Asia și America Latină. 

Consiliul European reunit la 25 martie 2022 și-a exprimat acordul pentru Busola strategică și a 

invitat Consiliul să continue lucrările privind punerea sa în aplicare, dar și pe acelea referitoare la 

propunerile recente ale Comisiei. Cu acest prilej, Consiliul European a arătat că pentru 

consolidarea capacităților de apărare a UE și a statelor membre ar trebui valorificate toate 

instrumentele și inițiativele de finanțare ale Uniunii și ar trebui promovat accesul industriei de 

apărare la finanțare privată.  

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Documentul furnizează instituțiilor Uniunii analiza solicitată privind deficitele de investiții în 

domeniul apărării și propune o serie de acțiuni pentru o bază industrială și tehnologică de apărare 

mult mai puternică a UE. 

O primă chestiune abordată este aceea a bugetelor de cheltuieli pentru apărare în rândul statelor 

membre UE, acestea fiind reduse drastic după criza economică din 2008, pentru a crește ușor 

începând cu anul 2015. Abia în 2018 aceste cheltuieli au atins pragul de dinainte de 2008, iar 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2022/03/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/media/54785/20220311-versailles-declaration-ro.pdf
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eda_ro
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eda_ro
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/ro/pdf
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începând cu 2020 cheltuielile pentru apărare au sporit substanțial. În paralel cu reducerile de 

cheltuieli menționate anterior, au avut loc și reduceri ale volumului total al forțelor naționale, ale 

cantităților de echipamente și ale stocurilor – în prezent diminuate și mai mult de sprijinul acordat 

Ucrainei.  

Pe de altă parte, este subliniat faptul că în acest timp bugetele pentru apărare s-au majorat într-un 

ritm mult mai ridicat în SUA (cu 65,7 % ), Rusia (cu 292 %) și China (cu 592 %). Totodată, în 

aceste țări ponderea investițiilor în cheltuielile de apărare este semnificativ mai mare decât cea a 

statelor membre ale UE. În acest sens, Comisia Europeană arată că dacă toate statele membre ar 

fi cheltuit 2 % din PIB-ul lor pentru apărare, cu o pondere de 20 % din această sumă dedicată 

investițiilor, din 2006 până în 2020, acest lucru ar fi condus la o sumă suplimentară de 

aproximativ 1 100 miliarde EUR pentru apărare, din care aproximativ 270 de miliarde EUR 

pentru investiții.1   

Pe de altă parte, Comisia Europeană deplânge lipsa de eficiență a cheltuielilor pentru apărare și 

lipsa de cooperare între statele membre, aspecte care au generat deficite critice în materie de 

capacități de apărare, fragmentarea sectoarelor conexe în Europa, suprapuneri inutile și o 

multiplicare a sistemelor de apărare de același tip în cadrul UE. 

O a doua chestiune abordată este aceea privitoare la deficitele din industria apărării, care sunt 

puse pe seama faptului că întreprinderile din domeniu sunt încă structurate pe relațiile strânse cu 

guvernele naționale. Acest lucru, împreună cu nivelul scăzut al investițiilor ar face ca producția 

acestor întreprinderi să fie mică și limitată la piețele naționale. Astfel, baza industrială și 

tehnologică de apărare europeană rămâne fragmentată și slab competitivă, ceea ce favorizează 

dependența de producătorii din țări terțe, în cazul unor echipamente esențiale pentru apărare. 

O a treia problematică vizează deficitele în materie de capacități de apărare. Comisia 

reamintește deficitele deja identificate în Busola strategică și pentru care se oferă sprijin financiar 

prin Fondul european de apărare. Din perspectiva Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant, 

problemele cele mai urgente în materie de capacități ar fi:  

- refacerea stocurilor, ceea ce ar implica suplimentarea forțelor armate de luptă și 

coordonarea cererilor naționale concurente, astfel încât țările cele mai expuse să aibă acces la 

capacitățile de apărare necesare; 

- înlocuirea vechilor sisteme cu soluții europene; 

- consolidarea sistemelor de apărare aeriană și antirachetă multistratificate ale statelor 

membre, începând cu sistemele cu rază medie de acțiune ale statelor cele mai expuse.  

În afara acestor urgențe, sunt avut în vedere și acțiuni pe termen mediu și lung menite a spori 

capacitatea de apărare a Uniunii în fața amenințărilor persistente: 

- în domeniul aerian: dezvoltarea și operaționalizarea sistemului „Eurodrone” de altitudine 

medie, modernizarea și extinderea capacităților de alimentare în aer și a flotelor de aeronave 

existente, dezvoltarea unei apărări aeriene multistratificate capabile de o gestionare integrată, 

dezvoltarea și achiziționarea de capacități antidrone și de drone de dimensiuni medii folosite ca 

armă, modernizarea sistemelor antiacces/de interdicție zonală și a flotei de aeronave de luptă 

multifuncționale; 

                                                           
1 Estimările aparțin Agenției Europene de Apărare.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-defence-fund_ro
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- în domeniul terestru: modernizarea și extinderea stocului existent de tancuri principale de 

luptă și de vehicule blindate de luptă, precum și a sistemelor de nouă generație, precum și 

consolidarea sistemelor antitanc și de artilerie; 

- în domeniul maritim: consolidarea forțelor navale și a capacităților de interdicție zonală 

și de apărare de coastă, în scopul asigurării securității maritime; 

- în domeniul spațial: asigurarea conectivității securizate prin satelit, protecția 

infrastructurii spațiale a UE împotriva amenințărilor și asigurarea unui sistem solid de alertă 

timpurie pentru detectarea și urmărirea rachetelor; 

- în domeniul apărării cibernetice: dezvoltarea capacităților de cercetare, detectare și 

protecție, consolidarea schimburilor de informații, desfășurarea de activități de formare și 

constituirea de forțe de rezervă în domeniul securității cibernetice la nivel național.   

De asemenea, a fost pusă problema mobilității militare, în sensul necesității îmbunătățirii 

circulației forțelor, echipamentelor și materialelor dinspre și către teatrele de operații. Actualul 

cadru financiar multianual susține mobilitatea militară, însă sunt necesare investiții suplimentare 

mai ales în infrastructura de transport.   

Care ar fi calea de urmat? 

Comisia și Înaltul Reprezentant propun o abordare bazată pe cooperare consolidată în domeniul 

apărării. În vederea acesteia,  s-a convenit înființarea rapidă a unui grup operativ pentru achiziții 

publice comune în domeniul apărării, menit a sprijini statele membre în coordonarea necesarului 

de achiziții pe termen foarte scurt. Grupul va contribui la combaterea problemelor legate de 

aprovizionare, efectuând cartografieri ale nevoilor și ale capacităților de producție la nivelul 

Uniunii.  

Pentru consolidarea în continuare a bazei industriale și tehnologice în domeniul apărării, Comisia 

Europeană va propune un instrument specific pe termen scurt, pentru a stimula statele membre 

care sunt dispuse să desfășoare achiziții comune să elimine, pe bază de colaborare, deficitele cele 

mai urgente și critice, în special cele create de transferurile către Ucraina. Uniunea se angajează 

să contribuie la acest instrument cu 500 milioane de euro pentru o perioadă de doi ani (2022-2024). 

În acest scop, Comisia va propune colegiuitorilor să lanseze o procedură accelerată de adoptare 

a unui regulament de instituire a acestui instrument și de majorare a bugetului aferent acestuia.   

Pe lângă măsurile pe termen scurt, Comisia propune trecerea la un cadru al UE pentru achiziții 

publice comune în domeniul apărării, motiv pentru care, aceasta va propune curând un 

regulament privind un program european de investiții în domeniul apărării. Potrivit 

programului, statele membre vor putea constitui consorții europene pentru achiziționarea în 

comun a capacităților de apărare, posibil scutite de TVA. Avantajele acestor consorții ar fi 

interoperabilitatea de-a lungul întregului ciclu de viață al echipamentelor de apărare, armonizarea 

procedurilor și a programelor de formare pentru exploatare, întreținere, reparații și revizie, precum 

și realizarea de economii de scară.  

Pe lângă cele de mai sus, Comisia se angajează să sprijine eforturile depuse de industria de 

apărare pentru a-și moderniza liniile de producție și procesele de fabricație, a extinde capacitățile 

de producție, a reduce dependențele și a elimina blocajele critice. În acest sens, sunt propuse o 

serie de acțiuni: cartografierea detaliată a actualelor capacități de producție industrială ale UE și a 

celor suplimentare necesare; facilitarea accesului industriei de apărare la materiile prime critice; 

asigurarea competențelor specifice domeniului apărării; sprijinirea tehnologiilor critice și a 
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capacităților industriale prin dezvoltarea de proiecte strategice și îmbunătățirea sinergiilor dintre 

instrumentele civile și cele din domeniul apărării.   

Totodată, o atenție deosebită este acordată cercetării și dezvoltării în domeniul apărării, la baza 

cărora se află Fondul european de apărare. Acesta din urmă va fi revizuit de Comisie pentru a fi 

adaptat noilor nevoi în materie de inovare. În plus, Comisia anunță un nou mecanism de finanțare 

mixtă pentru investiții în domeniul apărării în cadrul InvestEU, o nouă inițiativă CASSINI în 

materie de apărare, un nou incubator de inovare privind noile tehnologii și inovarea cu dublă 

utilizare în 2022 și un sprijin sporit pentru rețelele de inovare.2   

Nu în ultimul rând, având în vedere amenințările recente la adresa securității Uniunii, Comisia 

consideră că Banca Europeană de Investiții (BEI) ar trebui să-și intensifice sprijinul acordat 

industriei europene de apărare și achizițiilor comune din acest domeniu. Concret, aceasta ar putea 

să-și extindă investițiile în proiectele comune ale statelor membre în materie de cercetare și 

tehnologie ori în proiectele din cadrul cooperării structurate permanente (PESCO). De asemenea, 

BEI ar putea contribui la consolidarea IMM-urilor de-a lungul lanțului de aprovizionare și a 

modelului de afaceri al tehnologiilor emergente esențiale pentru viitorul industriei de apărare a 

UE.  

 

3. CONCLUZIILE CONSILIULUI EUROPEAN DIN 30/31 MAI 2022 

În cadrul reuniunii, Consiliul European a reamintit hotărârea UE de a pune în aplicare Busola 

strategică, de a consolida parteneriatele și de a-și mări capacitatea de securitate și de apărare prin 

sporirea și îmbunătățirea investițiilor, punând accentul pe deficitele strategice identificate. De 

asemenea, au fost menționate ca esențiale relația transatlantică și cooperarea UE-NATO, dar și 

sprijinul Uniunii pentru ordinea mondială bazată pe norme, în centrul căreia se află Organizația 

Națiunilor Unite.  

Având în vedere analiza deficitelor în materie de investiții în domeniul apărării, Consiliul a fost 

invitat să examineze:  

a) posibilitatea adoptării, în regim de urgență, a unor măsuri de coordonare a nevoilor pe termen 

foarte scurt în materie de achiziții publice în domeniul apărării pentru a sprijini achizițiile comune 

pentru refacerea stocurilor, în special având în vedere sprijinul acordat Ucrainei, precum și a unui 

instrument pe termen scurt pentru consolidarea capabilităților industriale europene de apărare prin 

achiziții publice comune voluntare;  

b) dezvoltarea unei capacități a UE de programare strategică, achiziții publice și coordonare în 

domeniul apărării, în complementaritate cu NATO;  

c) adoptarea de măsuri suplimentare de inventariere a capacităților de producție actuale și a celor 

care vor mai fi necesare și de consolidare a rezilienței sectorului tehnologic și industrial european 

din domeniul apărării, inclusiv în ceea ce privește IMM-urile;  

d) punerea în aplicare accelerată a proiectelor în domeniul infrastructurii de mobilitate militară;  

e) consolidarea rolului Băncii Europene de Investiții în sprijinirea securității și apărării europene, 

în conformitate cu Inițiativa strategică pentru securitatea europeană recent lansată de aceasta.  

                                                           
2 A se vedea Foaia de parcurs privind tehnologiile critice pentru securitate și apărare [COM(2022)61].  

https://investeu.europa.eu/index_en
https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2022-122-eib-approves-strategic-european-security-initiative-confirms-ukraine-disbursement-and-backs-eur543-million-business-and-clean-energy-investment
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-61
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În continuare, Consiliul European a arătat că așteaptă prezentarea unui posibil program european 

comun de investiții în domeniul apărării, care să includă analizarea introducerii unui mecanism 

pentru scutirea de taxa pe valoarea adăugată și pentru proiectele europene în materie de apărare de 

mare interes comun. 

 

4. CONSOLIDAREA INDUSTRIEI EUROPENE DE APĂRARE PRIN ACHIZIȚII 

PUBLICE ÎN COMUN 

Așa cum am văzut în cele de mai sus, Comisia și-a luat angajamentul, între altele, de a prezenta o 

propunere de regulament de instituire a unui instrument specific pe termen scurt, pentru a 

stimula statele membre să desfășoare achiziții comune în vederea eliminării deficitelor critice. 

Propunerea de regulament în cauză a fost prezentată la 19 iulie 2022 - [COM (2022) 349]; aceasta 

răspunde solicitării statelor membre de a aborda cele mai urgente și critice nevoi de echipamente 

de apărare rezultate din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.  

Comisia propune ca Uniunea să aloce 500 de milioane de euro din bugetul propriu, pentru perioada 

2022-2024. Instrumentul de finanțare va stimula statele membre, într-un spirit de solidaritate, să 

achiziționeze în comun și va facilita accesul tuturor statelor membre la echipamentele de apărare 

care sunt necesare urgent. Acesta va consolida interoperabilitatea și va permite industriei europene 

de apărare să își ajusteze și să-și intensifice capacitățile de producție pentru a furniza produsele 

necesare. Instrumentul va sprijini acțiuni care respectă următoarele condiții: existența unui 

consorțiu format din cel puțin trei state membre; extinderea cooperării existente sau o nouă 

cooperare în ceea ce privește achizițiile publice în comun ale celor mai urgente și critice produse 

din domeniul apărării; proceduri de achiziții care reflectă implicarea bazei industriale și 

tehnologice de apărare.  

Comisia Europeană subliniază urgența adoptării acestei propuneri de regulament, astfel ca până la 

sfârșitul anului 2022 să fie în măsură să sprijine statele membre.  

 

5. SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA 

În scopul garantării unui consens politic național privind finanțarea sectorului de apărare, la 13 

ianuarie 2015 partidele parlamentare din România au semnat un acord privind alocarea, începând 

cu anul 2017, a unui prag minimal de 2% din PIB pentru bugetul Ministerului Apărării Naționale 

și menținerea acestui nivel pentru următorii zece ani.  

La începutul acestui an, președinția României a anunțat creșterea procentului din PIB alocat 

cheltuielilor de apărare de la 2% la 2.5%.  

În martie 2022, un deputat a adresat o interpelare ministrului apărării naționale, solicitând 

răspunsuri la următoarele întrebări: 1.Care sunt principalele sectoare din domeniul apărării în 

care se vor investi sumele de bani în urma creșterii procentului alocat din PIB de la 2% la 2,5%? 

2. Care va fi sursa fondurilor pentru creșterea asumată? 3. Ce procent din creștere va fi 

direcționat spre programele de înzestrare ale Armatei Române? 

În răspunsul său, ministrul apărării naționale a trimis mai întâi la angajamentul privind investițiile 

în apărare luate de statele membre NATO în cadrul reuniunii din Țara Galilor, din septembrie 

2014. Potrivit acestuia, aliații care la acea vreme alocau 2% din PIB cheltuielilor pentru apărare 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-349
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/documente-programatice/acord-politic-national-privind-cresterea-finantarii-pentru-aparare-13-ianuarie-2015
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1
https://www.mae.ro/node/28465
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trebuiau să mențină acest procent și pentru următorii 10 ani, iar din acești 2%, cel puțin 20% 

trebuiau să fie alocate în continuare pentru achiziționarea de echipamente de importanță majoră, 

inclusiv pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. Ca atare, ministrul apărării a arătat că în 

situația majorării procentului de la 2%, la 2,5%, aceste procente cu care România s-a angajat vor 

fi respectate în continuare. Totodată, se arată că resursele financiare suplimentare vor fi distribuite 

către toate categoriile de cheltuieli: înzestrare, operare, mentenanță, infrastructură și personal. 

Sursa fondurilor va fi bugetul de stat, identificarea lor concretă făcându-se pe baza deciziei 

Guvernului, potrivit oricărei suplimentări de buget.3  

 

Adrese utile: 
 

 Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024: 

https://www.mapn.ro/programe_strategii/documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2

020_2024.pdf  

 Programe de modernizare și înzestrare cu tehnică militară: 

 https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare  

 Cartea albă a apărării (2021): 

 https://www.mapn.ro/programe_strategii/documente/carta_alba_2021.pdf  

 

 

                                                           
3 Pentru detalii a se vedea: http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1  

https://www.mapn.ro/programe_strategii/documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
https://www.mapn.ro/programe_strategii/documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare
https://www.mapn.ro/programe_strategii/documente/carta_alba_2021.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66117&idl=1

