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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 922/2020 

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi 

oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii 

„Achiziţie vehicule de luptă blindate pentru subunităţi de operaţii speciale” 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărârea Guvernului  

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi 

oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii 

„Achiziţie vehicule de luptă blindate pentru subunităţi de operaţii 

speciale” 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale. 

Forţele pentru operaţii speciale (FOS) din Armata 

României constituie componenta specializată, de reacţie 

rapidă, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale şi 

aeriene dedicate, instruită şi dotată pentru executarea 

misiunilor de cercetare specială, acţiuni directe, de asistenţă 

militară şi neconvenţionale, precum şi misiuni 

complementare acestora, pe teritoriul statului român sau în 

afara acestuia, în condiţiile legii, independent sau împreună 

cu forţele speciale ale coaliţiilor şi alianţelor la care România 

este parte. 

Forţele pentru operaţii speciale sunt capabilităţi 

multivalente la dispoziţia decidenţilor politico-militari, cu 

posibilităţi rapide de proiectare în scopul atingerii unor 

interese naţionale sau în sprijinul Alianţei/Coaliţiei la care 

România este parte.  

În ambele situaţii generice de întrebuinţare, prin 

înzestrarea şi pregătirea lor, forţele pentru operaţii speciale 

reprezintă atât un potenţial de descurajare însemnat, cât şi un 

instrument cinetic sau discret, cu eficienţă maximă din 

prisma analizei cost-beneficii, raportat la dimensiunea redusă 

a componentei de forţe.  
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Evoluţia mediului de securitate global şi în zona de 

interes strategic a României este caracterizată de turbulenţe 

politice, sociale, economice şi de manifestarea hibridă a 

vectorilor de influenţare sau agresiune. În mod corelativ se 

impune adaptarea modalităţilor de răspuns în vederea 

contracarării riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii şi 

apărării naţionale, această cerinţă constituind factorul 

important care determină procesele de înzestrare şi 

modernizare ale FOS din Armata României.  

În esenţă, FOS reprezintă capabilitatea strategică 

ofensivă şi defensivă asimetrică. Prin angajarea ei, FOS 

furnizează liderilor militari şi politici opţiuni care permit 

păstrarea libertăţii de acţiune şi angajarea economică a forţei, 

creând valoare şi consecinţe/efecte disproporţionat de mari 

în raport cu dimensiunea mică a FOS şi necesarul de resurse 

de angajat. 

Pentru satisfacerea nivelului de operaţionalizare cerut 

acestor forţe, atât de planurile naţionale de intervenţie, cât şi 

de angajamentele externe, forţele pentru operaţii speciale au 

nevoie de vehicule specializate (inclusiv suport logistic 

integrat) care să răspundă nevoilor misiunilor FOS.  

Achiziţia vehiculelor de luptă blindate pentru subunităţi 

de operaţii speciale şi a suportului logistic iniţial pentru 

operarea şi mentenanţa acestora sunt necesare dotării şi 

operaţionalizării structurilor de forţe pentru operaţii speciale 

asumate de România prin ţintele de capabilităţi (TC) în 

cadrul Procesului NATO de Planificare a Apărării – 2017, cu 

termenul de implementare 2022. Ţintele de capabilităţi 

asumate impun respectarea unor standarde înalte pe linie de 

protecţia forţei, mobilitate, dislocabilitate, putere de foc şi 

interoperabilitate. 

Astfel, se impune achiziţia urgentă a vehiculelor de 

luptă blindate, care satisfac nevoile operaţionale specifice 

care au fost stabilite prin ”Cerinţe privind vehiculele de 

luptă blindate pentru subunităţile de operaţii speciale” – nr. 

A/S 1880 din 08.10.2020 si sunt menţionate succint mai jos. 

Pentru eliminarea riscurilor la adresa operativităţii 

acestor forţe, se impune achiziţia urgentă a vehiculelor de 

luptă care să asigure: mobilitatea sporită, un nivel de 

protecţie balistică şi anti-mină a personalului în mediu 

urban/ ostil/ hibrid/ chimic şi biologic, în condiţiile asigurării 

sprijinului cu foc şi integrării platformelor autonome într-un 

sistem integrat de comandă control, fiabil, dislocabil pe 
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platforme standard civile şi non standard militare. 

Conform art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de 

fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse 

la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii" care se finanţează, 

potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern, 

pentru valori mai mari de 40 milioane lei. 

Potrivit estimărilor valoarea vehiculelor de luptă 

blindate necesare a fi achiziţionate este de 227,77 de 

milioane lei cu TVA, astfel achiziţia intră sub incidenţa 

prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

11 prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează 

cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. 

2. Schimbări 

preconizate 

Achiziţia vehiculelor de luptă blindate pentru subunităţi 

de operaţii speciale şi a suportului logistic iniţial se va 

realiza potrivit procedurii specifice Programului Foreign 

Military Sales – FMS, prin semnarea unor contracte de tip 

Letter of Offer and Acceptance – LOA, între Guvernul 

Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României, 

reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate 

cu prevederile art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ministerul Apărării Naţionale este împuternicit să 

reprezinte Guvernul României pentru negocierea, semnarea 

şi derularea acordurilor sau contractelor privind asistenţa de 

securitate acordată de către guverne străine şi/sau organizaţii 

internaţionale, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea nr. 

346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Potrivit alin. (2) şi (3) ale art. 61 din 

legea sus-menţionată, achiziţiile de produse, servicii şi/sau 

lucrări în cadrul acordurilor sau contractelor privind asistenţa 

de securitate acordată de către guverne străine şi/sau 

organizaţii internaţionale se desfăşoară în conformitate cu 

procedurile specifice stabilite de guvernele străine şi/sau 
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organizaţiile internaţionale care acordă asistenţa de 

securitate şi sunt exceptate de aplicarea 

prevederilor 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 cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Parcurgerea cu succes a demersului de operaţionalizare 

a ţintelor de capabilităţi prezentate asigură îndeplinirea 

angajamentelor asumate în cadrul NATO, va susţine efortul 

de asigurare a credibilităţii României în cadru Aliat şi va 

furniza instrumente pentru asumarea rolului de pol de 

securitate regional, pe Direcţia strategică est şi Aria de 

implementare sud a NATO, precum şi în Regiunea Extinsă a 

Mării Negre. 

3. Alte 

informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul 

11. Impactul 

asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de 

stat 

Nu este cazul 

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 
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3. Impactul 

social 

Nu este cazul 

4. Impactul 

asupra 

mediului  

Nu este cazul 

5. Alte 

informaţii 

Nu este cazul 

 

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 

peste 5 

ani 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

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) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de 

personal 
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    (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 Finanţarea proiectului de investiţii se realizează 

de la  bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate 

anual cu această destinaţie, conform programelor 

de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

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 

Nu este cazul 
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achiziţiilor publice  

 

2. Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor care 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 este cazul 

 

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 

 

Nu este cazul 

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 

prezentului 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, cu modificările 

ulterioare 

 

Nu este cazul 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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 

 

Nu este cazul. 

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 

 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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 

 

Prin implementarea prezentului act 

normativ nu vor fi înfiinţate noi 

organisme şi nu se vor extinde 

competenţele instituţiilor existente. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 

efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie vehicule de 

luptă blindate pentru subunităţi de operaţii speciale”. 

 

Ministrul apărării naționale 

 

 

Ionel Nicolae Ciucă 
 

 

 

 


