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Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente 
programului strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii prezentului act normativ 

 
1. 
Descrierea 
situaţiei 
actuale 

În prezent, regiunea extinsă a Mării Negre este caracterizată de 
acţiunile de încălcare a normelor de drept internaţional, prin punerea 
în discuţie a ordinii internaţionale, conservarea conflictelor îngheţate 
şi intensificarea prezenţei militare. 

Forţele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în 
acest context politico-militar, trebuie să dispună de o structură de 
forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale 
celorlalte state riverane Mării Negre. 

Cele mai eficiente nave de luptă de suprafaţă în zona de litoral 
sunt navele din clasa „corvetă”, cu deplasament mediu, capabile să 
îndeplinească întreaga gamă de misiuni în Marea Neagră şi în afara 
acesteia, având o autonomie corespunzătoare şi calităţi nautice care 
să le permită executarea acţiunilor inclusiv în condiţii hidro-
meteorologice dificile.  

În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare patru 
corvete, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, 
cu interoperabilitate limitată în raport cu navele altor state membre 
NATO, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi 
tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă. 

În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu patru corvete 
multifuncţionale noi, moderne, interoperabile cu navele din dotarea 
altor state membre NATO, adaptate misiunilor actuale, constituie o 
necesitate strategică ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp 
posibil. Prin dotarea cu corvete noi, luându-se în considerare durata 
de viaţă a acestora de aproximativ 30 de ani, care poate fi prelungită 
ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române 
certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea 
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corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung. 
Dintre misiunile care vor fi îndeplinite de aceste corvete, 

precizăm: 
- desfăşurarea de acţiuni militare, independent sau în cadrul unor 

grupări multinaţionale, pentru asigurarea integrităţii spaţiului 
maritim; 

- participarea la impunerea respectării legislaţiei naţionale şi 
internaţionale în apele teritoriale, zona contiguă şi zona economică 
exclusivă; 

- executarea operaţiei de securitate maritimă şi a intervenţiei 
pentru căutare-salvare pe mare; 

- asigurarea cercetării permanente a litoralului şi a Mării Negre; 
- sprijinirea celorlalte categorii de forţe ale Armatei României; 
- participarea la operaţii şi misiuni internaţionale, conform 

planurilor aprobate. 
Corvetele vor acţiona ca unitate multifuncţională de luptă într-o 

grupare de nave sau izolat. Corvetele şi cele două fregate T22 vor 
constitui, prin rotaţie, un grup de nave care să fie pus la dispoziţia 
NATO, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România. 

Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 147/2007 a 
stabilit că programul „Corvetă multifuncţională” este de importanţă 
strategică, corespunde intereselor esenţiale de securitate ale ţării şi 
angajamentelor asumate de România în cadrul organizaţiilor euro-
atlantice şi a recomandat Guvernului ca procedura specifică de 
atribuire a contractului să încurajeze implicarea capabilităţilor 
autohtone, cu participarea unor companii de prestigiu în domeniu pe 
plan internaţional şi atragerea acestora în procesul de modernizare şi 
privatizare a industriei de apărare. 

De asemenea, în Memorandumul „Priorităţi pentru susţinerea şi 
eficientizarea înzestrării Armatei României şi intensificarea 
implicării industriei naţionale de apărare în realizarea înzestrării”, 
adresat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, programul „Corvetă 
multifuncţională” a fost propus pentru includerea în „Lista de 
Programe de Înzestrare Esenţiale” destinate să asigure interesele de 
securitate ale statului român. 

Având în vedere interacţiunea dintre sistemul de planificare, 
programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi 
sistemul de management al achiziţiilor pentru apărare, la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale au fost întocmite şi aprobate: 

- Documentul cu Nevoile Misiunii pentru „Corveta 
multifuncţională”, înregistrat cu nr. G1-286/15.03.2016; 

- Documentul cu Cerinţele Operaţionale actualizat pentru „Corveta 
multifuncţională”, înregistrat cu nr. RMS – 664/T1174/02.09.2016. 

În Studiul de concept pentru produsul „Corvetă multifuncţională”, 
elaborat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, au fost analizate 
13 proiecte de corvete, din care patru proiecte pot satisface cerinţele 
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forţelor navale române.  
Dintre toate aceste proiecte, clasa SIGMA (Ship Integrated 

Geometric Modular Design Approach) prezintă următoarele avantaje:
a) este o construcţie modulară care a fost deja realizată în mai 

multe versiuni cu deplasament între 1692 t şi 2365 t, fapt care 
permite forţelor navale române să identifice platforma care îi 
satisface cel mai bine cerinţele în condiţiile diminuării riscurilor 
programului; 

b) a avut cel mai bun raport preţ/cerinţe dintre cele patru proiecte 
identificate ca fezabile în Studiul de concept. Totodată, proiectul 
SIGMA 9813 a fost identificat ca varianta optimă dintre cele patru 
proiecte analizate; 

c) este singura dintre proiectele analizate care poate avea 
propulsie electrică (zgomot redus la viteze mici), ceea ce constituie 
un avantaj în lupta antisubmarin; 

d) se poate realiza şi integra la Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., 
care face parte din Damen Shipyards Group, care a mai construit 
nave din această clasă; 

e) termenul de livrare al clasei SIGMA a fost cel mai scurt 
raportat la celelalte proiecte analizate în Studiul de concept. 

Precizăm că, la momentul de faţă, Damen Shipyards Group-
Olanda poate produce şi corveta din clasa SIGMA proiect 10514, 
superioară din punct de vedere tehnic, tactic şi operaţional clasei 
SIGMA proiect 9813, şi care îndeplineşte, în totalitate, cerinţele 
forţelor navale române. Corveta clasa SIGMA proiect 10514 nu a 
fost avută în vedere în realizarea Studiului de concept deoarece nu 
era finalizată în acel moment.  

Pentru Armata României este fundamental ca realizarea lucrărilor 
de construcţie şi dotare a corvetelor să se facă în România, în vederea 
eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea programului strategic 
de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” în termenele asumate şi 
satisfacerii cerinţelor de securitate a  aprovizionării ale forţelor 
navale române/statului român. 

Sunt avute în considerare, cumulativ, cel puţin, următoarele 
elemente: 

- eliminarea riscului ca în cazul unei situaţii de criză internaţională 
sau chiar regională, realizarea navei/navelor să fie 
întreruptă/perturbată sau chiar nava/navele finalizată/e să fie 
blocată/e într-un port străin ori să nu se permită tranzitarea unor 
strâmtori, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă 
natură; 

- eliminarea riscului reprezentat de insecuritatea marşului către 
ţară, ca urmare a pericolelor generate de posibile atacuri ce pot 
apărea în situaţia unei nave care navighează izolat; 

- eliminarea riscului neîncadrării în termenul de 3 ani pentru prima 
corvetă, respectiv 7 ani pentru gruparea de 4 corvete, în care acestea 
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vor putea să satisfacă cerinţele de luptă în apele Mării Negre, având 
în vedere că în situaţia construirii navei/navelor, dotării 
acesteia/acestora, instruirii echipajelor, testării, evaluării, omologării 
şi recepţiei navei/navelor pe teritoriul naţional, toate aceste activităţi 
se vor realiza într-un interval de timp mult mai scurt; 

- eliminarea riscurilor aferente construcţiei şi dotării 
navei/navelor, prin supravegherea/controlul îndeaproape al 
activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional; 

- transferul de tehnologie pentru construirea/mentenanţa navelor, 
precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi 
tehnologice la mobilizare; 

- crearea premiselor constituirii unui centru de mentenanţă în 
România, cu responsabilităţi în realizarea mentenanţei/modernizării 
pe ciclul de viaţă al navelor. 

Astfel, prin realizarea în România a lucrărilor de construcţie şi 
dotare a corvetelor, se consolidează/dezvoltă infrastructura şi 
expertiza la nivel naţional pentru executarea lucrărilor de construcţie 
şi dotare a navelor militare, de mentenanţă a corvetelor pe durata de 
viaţă, dar şi de mentenanţă pentru alte tipuri de nave ale forţelor 
navale române, în timpul cel mai scurt, în volum complet, cu 
respectarea cerinţelor de calitate conform standardelor NATO, pe 
timp de pace, dar şi în situaţii de criză şi la război, asigurându-se 
securitatea aprovizionării cu privire la aceste activităţi. 

În România, singurul şantier naval care deţine infrastructura şi 
expertiza necesară construcţiei şi dotării unei corvete este Şantierul 
Naval Damen Galaţi S.A, în cooperare cu Damen Schelde Naval 
Shipbuilding BV, şantiere din cadrul Damen Shipyards Group-
Olanda. Acest şantier a dezvoltat în România o capabilitate 
industrială extrem de consistentă în domeniul construcţiei de nave 
militare şi deţine personalul înalt calificat şi specializat pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice. 

Damen Shipyards Group-Olanda cuprinde, în prezent, peste 30 de 
şantiere navale, care au livrat peste 4000 de nave. Şantierul Naval 
Damen Galaţi S.A. şi Damen Schelde Naval Shipbuilding BV (fostul 
şantier naval Royal Schelde al Marinei Regale Olandeze) sunt cele 
mai importante şantiere din cadrul Damen Shipyards Group-Olanda 
prin complexitatea navelor construite. 

Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., împreună cu Damen Schelde 
Naval Shipbuilding BV, au construit şi livrat o serie de nave 
destinate Marinei Regale Olandeze: 5 nave pentru desant trupe 
(Landing Craft Units), 4 nave de patrulare oceanică (Offshore 
Platform Vessels), o navă de suport logistic (Joint Support Ship) – 
Karel Doorman class – cea mai mare navă a Marinei Regale 
Olandeze, 2 nave de cercetare hidrografică (Hydrographic Survey 
Vessels), o navă pentru aprovizionarea navelor de luptă (Logistic 
Supply Vessel), o navă tip doc pentru desantare tehnică (Landing 
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Craft Units). 
 Tot în colaborare cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV s-au 

construit 3 nave de patrulare multifuncţionale pentru Paza de Coastă 
Suedeză. Totodată, Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. a construit şi 
livrat în anul 2010 Ministerului Administraţiei şi Internelor o navă de 
patrulare pentru supravegherea şi securizarea frontierei maritime a 
României şi a Uniunii Europene, navă aflată în înzestrarea Gărzii de 
Coastă/Poliţiei de Frontieră Române. 

Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. este certificat privind sistemul 
de asigurare a calităţii conform ISO 9001 de Lloyd`s Register of 
Shipping şi a fost auditat şi certificat de către Organismul Militar de 
Certificare, Acreditare şi Supraveghere pentru respectarea cerinţelor 
NATO referitoare la asigurarea calităţii pentru construcţia navelor 
noi, având un deplasament de maxim 65.000 tdw. Referitor la resursa 
umană, conform raportărilor de la sfârşitul anului 2015, Şantierul 
Naval Damen Galaţi S.A. are 2511 angajaţi, la care se adaugă un  
număr de aproximativ 1300 de angajaţi ai subcontractorilor, care 
activează tot pe platforma şantierului. 

Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. are capacitatea tehnică, 
logistică şi organizatorică să realizeze construcţia şi dotarea 
corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 pentru forţele navale 
române, fiind singurul din România care a construit în ultimii 20 de 
ani nave militare noi (19 nave), pentru forţele navale aparţinând 
ţărilor NATO şi UE şi alte câteva nave cu destinaţie militară pentru 
ţări terţe. În România nu există un alt şantier naval care să posede 
capabilitatea industrială necesară care să facă faţă cerinţelor impuse 
de realizarea unei corvete. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. şi-a 
dezvoltat această capabilitate treptat, prin contracte avute cu 
beneficiari diverşi, aşa cum s-a precizat anterior.  

Având în considerare situaţia regională de securitate din zona 
Mării Negre şi misiunile specifice ale forţelor navale române, pentru 
Armata României este esenţial ca prima corvetă să fie construită şi 
dotată în maximum 3 ani de la semnarea acordului - cadru/ 
contractului multianual, urmând ca, în funcţie de sumele alocate prin 
bugetul Ministerului Apărării Naţionale, capabilitatea prevăzută în 
programul strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională” formată 
din 4 nave să fie definitivată în maximum 7 ani. 

Prin atribuirea acordului cadru/contractului multianual pentru 
achiziţia corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 către Damen 
Shipyards Group-Olanda prin Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., 
statul român, prin Ministerul Apărării Naţionale/forţele navale 
române, nu fac altceva decât să valorifice, să consolideze şi să 
dezvolte această capabilitate industrială şi expertiză existente în 
domeniul construcţiei şi dotării navelor militare pe teritoriul naţional 
şi să atingă nivelul de securitate a aprovizionării dorit în ceea ce 
priveşte furnizarea navelor, asigurarea lucrărilor ulterioare de 
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mentenanţă pe durata de viaţă a acestora, şi chiar să crescă nivelul de 
securitate a aprovizionării referitor la asigurarea lucrărilor de 
mentenanţă pentru întreaga flotă militară a României. 

Totodată, un fundament esenţial în alegerea corvetelor din clasa 
SIGMA proiect 10514 furnizate de Damen Shipyards Group-Olanda 
îl reprezintă intervalul de timp în care corvetele pot fi construite, 
dotate şi furnizate forţelor navale române, Şantierul Naval Damen 
Galaţi S.A. fiind singurul şantier naval din România care poate 
construi şi dota prima corvetă în maximum 3 ani, şi totalul de 4 
corvete în maximum 7 ani, asigurându-se astfel capabilitatea de luptă 
„Corvetă multifuncţională” conform termenelor avute în vedere. 

Precizăm că pentru organizarea/dezvoltarea unui alt şantier naval 
în România, care să facă faţă prin infrastructură şi personal 
calificat/specializat cerinţelor pe care le impun construcţia şi dotarea 
unei corvete, este necesară o durată de timp de aproximativ 4 ani. La 
această durată se va adăuga un interval de minim 3 ani pentru 
construirea şi dotarea corvetei, în condiţiile existenţei proiectului 
pentru aceasta. În caz contrar, activitatea de cercetare – dezvoltare va 
presupune încă aproximativ 4 – 5 ani. Ar rezulta astfel un orizont de 
timp între 7 ani şi 12 ani până la intrarea în înzestrare a primei 
corvete, la care se adaugă riscul lipsei experienţei în construcţia şi 
dotarea unor astfel de nave în locaţia respectivă. 

Din discuţiile avute cu Damen Shipyards Group-Olanda, acesta şi-
a manifestat susţinerea de a construi şi dota corvetele ce vor intra în 
serviciul forţelor navale române la Şantierul Naval Damen Galaţi 
S.A., în condiţiile menţionate, prin implicarea Damen Schelde Naval 
Shipbuilding BV. 

Având în vedere expertiza Damen Schelde Naval Shipbuilding 
BV şi necesitatea realizării unui transfer de tehnologie către Şantierul 
Naval Damen Galaţi S.A. cu privire la integrarea anumitor 
echipamente specifice pe care le presupune dotarea navei, Damen 
Shipyards Group-Olanda a mandatat Damen Schelde Naval 
Shipbuilding BV ca semnatar al acordului-cadru/contractului 
multianual. 

11 prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul 
pentru aplicarea directă a acesteia.  
2. 
Schimbări 
preconizate  

Dispoziţiile art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene - TFUE stipulează că orice stat 
membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru 
protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei/securităţii sale şi care se 
referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de 
război, aceste măsuri netrebuind să modifice condiţiile de concurenţă 
pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor 
scopuri specific militare. În situaţia dată este evident că achiziţia are 
ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de 
acestea, aşa cum sunt definite prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă 
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a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, Guvernul are dreptul de a stabili 
circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor 
de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE. 

Potrivit Comunicatului interpretativ din 7 decembrie 2006 al 
Comisiei Europene privind aplicarea articolului 346 al Tratatului în 
domeniul achiziţiilor pentru apărare, „statele membre trebuie să-şi 
definească interesele esenţiale de securitate şi ţine de datoria lor să le 
şi apere, cu menţiunea că derogarea în baza art. 346 din TFUE se 
aplică numai în cazuri clar definite şi totodată trebuie să se asigure că 
nu sunt depăşite limitele acestor cazuri. 

În domeniul achiziţiilor pentru apărare, singura modalitate pentru 
statele membre de a armoniza prerogativele din domeniul securităţii 
cu obligaţiile care ţin de TFUE, este aceea de a evalua cu mare 
atenţie, la fiecare contract, dacă este sau nu este justificată o 
exceptare de la regulile Uniunii Europene. O astfel de abordare, caz 
cu caz, trebuie să fie riguroasă în special în zona de limită a art. 346 
din TFUE, unde utilizarea exceptării  poate fi controversată.” 

Aceasta înseamnă că autorităţile contractante trebuie în special să 
stabilească: 

1. Interesul esențial de securitate de protejat în speţă. 
2. Legătura între acest interes esenţial de securitate protejat şi 

contractul de achiziţie publică avut în vedere. 
3. Modul în care aplicarea regulilor UE afectează interesul 

esenţial de securitate protejat. 
4. Impactul asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor ne-

militare. 
Interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie 

consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi 
industriale navale, în domeniul militar, în care să se construiască şi să 
se doteze o primă corvetă în intervalul de 3 ani şi gruparea de 4 
corvete într-o perioadă de maxim 7 ani, în vederea furnizării şi 
intrării în înzestrarea forţelor navale române. Ulterior, această 
capabilitate navală de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură 
să execute lucrările de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă a 
acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru restul navelor din cadrul 
forţelor navale române, asigurându-se o creştere considerabilă a 
securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la 
război. 

Având în considerare aspectele expuse anterior la pct. 1 
Descrierea situaţiei actuale, satisfacerea interesului esenţial de 
securitate de mai sus se poate realiza doar prin încheierea, potrivit 
procedurii specifice prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre a 
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Guvernului, cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval 
Shipbuilding BV, a acordului cadru/contractului multianual de 
furnizare a patru corvete multifuncţionale din clasa SIGMA, proiect 
10514, construite şi dotate în Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., şi a 
suportului logistic iniţial, cuprinse în programul strategic de 
înzestrare „Corvetă multifuncţională”, neputându-se satisface şi 
proteja interesul esenţial de securitate printr-o măsură mai puţin 
restrictivă.  

Totodată, aplicarea uneia din procedurile prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, care transpune în legislaţia 
naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor 
publice în domeniul apărării şi securităţii, duce la neprotejarea şi 
afectarea interesului esenţial de securitate în cauză, având în vedere 
elementele prevăzute la pct. 1 Descrierea situaţiei actuale. 

În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra 
concurenţei pe piaţa internă a produselor ne-militare, plecând de la 
faptul că achiziţia prevăzută de programul strategic de înzestrare 
,,Corvetă multifuncţională” are ca obiect produse militare, produse 
sensibile şi servicii legate de acestea şi având în considerare că 
interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte 
militare, nu se poate identifica un asemenea impact. 

Prezentul act normativ aprobă circumstanţele şi procedura 
specifică aferente programului strategic de înzestrare ,,Corvetă 
multifuncţională” aferentă, în vederea furnizării de către Damen 
Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a 
patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514, construite şi dotate în 
Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., precum şi a suportului logistic 
iniţial. 

Furnizarea corvetelor şi a suportului logistic iniţial în cauză se 
realizează prin încheierea unui acord-cadru/contract multianual cu 
Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval Shipbuilding 
BV, după aplicarea procedurii specifice prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din hotărâre. Procedura prevede derularea a trei 
etape: de calificare, de negociere şi de evaluare a ofertei finale 
depuse. 

Prezentul act normativ are în vedere respectarea prevederilor art. 2 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 în 
corelaţie cu dispoziţiile art. 346 alin. (1) lit. b) din TFUE. 

Totodată, furnizarea corvetelor clasa SIGMA proiect 10514 de 
către Damen Shipyards Group prin Damen Schelde Naval 
Shipbuilding BV presupune ca anumite echipamente, muniţii şi chiar 
servicii conexe acestora, care pot fi livrate doar prin 
acorduri/contracte atribuite de un guvern altui guvern, datorită 
caracterului sensibil al acestora, să constituie responsabilitatea părţii 
române şi să fie puse la dispoziţia furnizorului ca material client. 
Având în considerare acest lucru, este necesar ca prin prezentul act 
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normativ Ministerul Apărării Naţionale să fie împuternicit să semneze 
pentru Guvernul României acordurile/contractele 
interguvernamantale pentru livrarea/prestarea bunurilor şi serviciilor 
în cauză, procedura specifică pentru convenirea termenilor 
acordurilor/contractelor respective urmând a fi stabilită prin ordin al 
ministrului apărării naţionale. 

Prezentul act normativ autorizează Ministerul Apărării Naţionale 
să deruleze procedurile specifice, să semneze şi să deruleze acordul – 
cadru/contractul multianual/acordurile/contractele 
interguvernamentale atribuite în baza acestora prin Compania 
Naţională ”Romtehnica” - S.A., având în vedere imposibilitatea 
derulării unui contract intracomunitar de către minister, precum şi 
imposibilitatea efectuării operaţiunilor de transfer şi import de 
produse militare, Ministerul Apărării Naţionale nefiind înregistrat în 
scop de T.V.A. şi nici pentru a efectua operaţiuni de comerţ exterior 
cu produse militare. Conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 
738/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ”Romtehnica” -
S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Romtehnica” Bucureşti, 
compania a fost creată de statul român întocmai pentru derularea 
activităţilor/operaţiunilor expuse anterior. 

Punerea în aplicare a prezentului act normativ prin derularea 
procedurii specifice cu Damen Shipyards Group prin Damen Schelde 
Naval Shipbuilding BV şi derularea viitorului acord cadru/contract 
multianual implică respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 354/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, avându-se ca scop 
desfăşurarea operaţiunilor compensatorii directe cu precădere în 
domeniul apărării, precum şi creşterea procentului obligaţiei de 
compensare. 

3. Alte 
informaţii 

Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ  
 

1. Impactul macroeconomic      Se creează premisele pentru 
consolidarea/dezvoltarea în România a unui 
centru de excelenţă şi de dezvoltare tehnologică 
în domeniul construcţiei, dotării şi mentenanţei 
navelor militare. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

      În conformitate cu art. 346 alin. (1) lit. b) 
din TFUE, orice stat membru poate lua 
măsurile pe care le consideră necesare pentru 
protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale 
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şi care se referă la producţia sau comerţul cu 
armament, muniţie şi materiale de război; 
aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile 
de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte 
produsele ce nu sunt destinate unor scopuri 
specific militare. 
      Această măsură este necesară şi 
proporţională pentru atingerea obiectivelor de 
apărare şi satisfacerii interesului esenţial de 
securitate, astfel cum este prevăzut în articolul 
invocat anterior, întrucât permite continuarea 
activităţilor de producţie/mentenanţă esenţiale 
în domeniul militar şi nu depăşeşte ceea ce este 
strict necesar acestui scop. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)            

                                                      - mii lei -

Indicatori 
Anul 
curent 

Următorii 4 ani 
 

Media 
pe 5 
ani 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

     
 

a) buget de stat, din acesta:       
    (i) impozit pe profit       
    (ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
    (i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

      

    (i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta :       
    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) active nefinanciare       
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b) bugete locale :       
    (i) cheltuieli de personal   
    (ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

      

    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) bunuri şi servicii       
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii      Valoarea totală a proiectului de investiţii de 
cca 1,6 mld euro va fi plătită eşalonat în 
perioada 2016-2022, în limitele fondurilor 
estimate a fi alocate în bugetul Ministerului 
Apărării Naţionale, la titlul „Active 
nefinanciare”, prin Legea nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016. 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul. 

11. Compatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice. 

       Prezentul act normativ este 
compatibil cu legislaţia comunitară în 
domeniul achiziţiilor publice, fiind 
elaborat în temeiul art. 20 alin. (3) din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2011, care transpune Directiva 
2009/81/CE a Parlamentului 
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European şi a Consiliului. 
2. Conformitatea prezentului act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

      La elaborarea prezentului act 
normativ au fost avute în vedere 
solicitările şi recomandările 
reprezentanţilor instituţiilor din 
sistemul de apărare la şedinţele 
Comitetului Interministerial pentru 
Evaluarea Situaţiei Industriei de 
Securitate. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
prezentului act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care prezentul act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

 
 
Nu este cazul. 
 
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Nu este cazul. 
 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 

 
Adresa Consiliului Legislativ nr. 
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi. 

392/2016. 

Nu este cazul. 
Adresa Consiliului Concurenței 
nr.18121/28.11.2016. 
Nu este cazul. 

6. Alte informaţii       După aprobarea circumstanţelor şi 
a procedurii specifice aferente 
programului strategic de înzestrare 
,,Corvetă multifuncţională”, se va 
solicita aprobarea prealabilă a 
Parlamentului, în temeiul art. 51 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2011. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 
şi implementarea prezentului act normativ  

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării prezentului act 
normativ 

      Prezentul act normativ se supune 
dezbaterii publice, prin afişare pe 
pagina de Internet a Ministerului 
Apărării Naţionale şi a Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor 
cu Mediul de Afaceri. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării prezentului act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice  

Prezentul act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Alte informaţii Au fost respectate dispoziţiile Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
republicată. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi / sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului 
strategic de înzestrare „Corvetă multifuncțională”. 

 
 

 
Ministrul apărării naționale 

 
 
 

Mihnea Ioan Motoc 
 

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, 
comerțului 

și relațiilor cu mediul de afaceri 
 

Costin Grigore Borc 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


