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I. PREMISE

Securitatea națională și internațională este într-o continuă și profundă transformare. 
Înglobează  componente militare și non-militare – de la noi tehnologii, dezinformare și crize medicale 
până la interferențe externe în puncte strategice ale economiei și sistemului politic,  schimbări climatice și 
dezastre naturale.  

România - profil de influență și nivel de coerență geostrategică occidentală. 
Obiective – APĂRARE, ENERGIE, INFRASTRUCTURĂ

 õ Investiții și participare la Inițiativa Celor Trei Mări, conectarea Mării Baltice de Marea Neagră și 
cooperarea în materie de mobilitate militară UE-NATO.

 õ NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămân singurii garantori reali de 
securitate pentru România

SUA

putere globală 
de ultim resort 
în proces de 
adaptare de la 
perioada post-
hegemonică și 
uni-polară  

China

putere în 
ascensiune

Rusia

în declin

India

relevanță 
strategică, al 
treilea mare jucător 
în zona euro-
asiatica și viitoarea 
a treia mare putere 
globală

Japonia

actor regional 
tot mai activ 
– de curând 
au anunțat 
dezvoltarea unui 
avion invizibil în 
următorii 5 ani



II. 
PILONI AI 
PROGRAMULUI 
DE GUVERNARE 
AL PSD PENTRU 
APĂRARE ȘI 
SIGURANȚĂ 
NAȚIONALĂ

1. Prezervarea și întărirea ancorei 
europene și transatlantice

2. România în regiune – securitate 
militară și energetică

3. Reziliență și Dezvoltarea de noi 
tehnologii
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II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD 
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Implicare puternică în 
întărirea permanentă a 
capacităților de apărare ale 
Alianței NATO, a  mobilității  
militare și a infrastructurii 
strategice europene, 
într-o logică de reziliență și 
sustenabilitate

Dezvoltarea Parteneriatului 
Strategic cu SUA, mai ales în 
plan economic, cu accent pe 
zona tehnologiilor de vârf

Susținerea unei și mai bune 
cooperări între UE și NATO în 
domeniu securitar – cyber, 
dezinformare, reziliență

1 
Prezervarea și 
întărirea ancorei 
europene și 
transatlantice
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România-actor regional 
și european în domeniul 
energiei. În acest scop 
guvernul PSD va crea condiţiile 
necesare folosirii eficientea 
potenţialului şi a resurselor 
energetice pe care România le 
are în Marea Neagră

Sprijin pentru proiectele mari 
de infrastructură duală, civil - 
militare, inclusiv pe cele incluse 
în Inițiativa Celor Trei Mări, din 
care România face parte

Întărirea colaborării cu statele 
membre și partenere NATO 
din zona Mării Negre pentru 
dezvoltarea securității maritime

2
România în 
regiune – 
securitate militară 
și energetică

II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD 
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
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Implicare activă a sectorului 
privat și neguvernamental 
în realizarea principalelor 
priorități ale statului și 
națiunii române. 
Complexitatea mutațiilor 
prin care trece societatea 
românească și evoluțiile 
convulsive pe plan 
internațional impun un efort 
conjugat, public-privat-
neguvernamental, în atingerea 
obiectivelor declarate ale 
României 

Întărirea Institutul Național de 
Cercetare Dezvoltare Medico-
Militară “Cantacuzino” pentru 
a deveni un hub în zona de 
cercetare medicală, conectat 
cu marile instituții similare din 
NATO și UE

Program de reintegrare pe 
piața muncii a personalului 
din sistemul naţional de 
apărare, ordine publică 
şi securitate naţională, 
participant la misiuni şi acţiuni 
militare sau la alte operaţiuni 
pe teritoriul național sau în 
afara țării, inclusiv acordarea 
de stimulente fiscale pentru 
angajatori

3
Reziliență și 
Dezvoltarea de noi 
tehnologii

II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD 
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ



III. 
CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII 
NAȚIONALE DE APĂRARE

Obiectiv: Asigurarea unui potenţial operativ şi 
de descurajare credibil al Armatei Române, cât şi 
pentru gestionarea diferitelor tipuri de crize

Finanțare: Guvernul PSD va continua să susțină 
asigurarea nivelului de 2% din PIB, resurse 
financiare pentru Apărare

Dotare: Programe de înzestrare care consolideze 
o structură de forțe armate moderne, capabile să 
facă față amenințărilor, inclusiv celor impredictibile, 
pentru a respinge orice tip de agresiune la adresa 
României și să constituie garantul suveranității 
și independenței naționale; să contribuie la 
menținerea credibilității sistemului de apărare 
colectivă al NATO, precum și la securitatea regională 
și internațională
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Investiții în infrastructura 
industriei naționale de 
apărare, pentru atingerea 
standardelor și calității 
necesare

Stimularea producției 
industriei naționale de 
apărare, funcție de nevoile și 
cerințele Armatei, la standard 
NATO

Revitalizarea 
industriei 
naționale de 
apărare 

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
NAȚIONALE DE APĂRARE
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Redimensionarea și 
continuarea procesului de 
completare a stocurilor/
rezervelor operative și 
strategice necesare Armatei 
României 

Dezvoltarea de parteneriate 
de tip public-privat cu 
industriile de apărare din 
ţară şi din străinătate (în 
special din state NATO şi UE) şi 
crearea condiţiilor necesare 
derulării unor contracte offset 
avantajoase în achiziţia și 
modernizarea tehnicii militare

Revitalizarea 
industriei 
naționale de 
apărare 

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
NAȚIONALE DE APĂRARE



IV. 
POLITICA 
PSD PRIVIND 
SECURITATEA 
NAȚIONALĂ

Priorități 

Modernizarea instituțiilor din sfera 
securității naționale  

Cadru legislativ modern, adaptat 
provocărilor actuale, care să 
garanteze securitatea națională și să 
asigure un echilibru corect în raport cu 
protejarea drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale cetățeanului
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 õ Apărarea valorilor, intereselor și simbolurilor naționale, inclusiv a celor 
asociate patrimoniului cultural și natural, contracararea riscurilor generate de 
reacțiile și tendințele radicale sau extremiste

 õ Prevenirea și combaterea riscurilor la adresa securității economice: 
evaziunea fiscală, spălarea banilor, deficiențele din sectoarele energetic, 
industrial, transporturi, financiar-bancar, agricultură, sectorul silvic, etc...

 õ Protejarea intereselor economice ale statului român și promovarea 
capitalului autohton cu relevanță strategică

 õ Asigurarea securității cetățenilor prin semnalarea disfuncțiilor sistemice în 
asigurarea serviciilor vitale pentru populație, precum și a deficiențelor din 
marile sisteme publice: sănătate, învățământ, asistență socială

Obiective

IV. POLITICA PSD PRIVIND 
SECURITATEA NAȚIONALĂ
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 õ Prevenirea și contracararea riscurilor și a amenințărilor de tip asimetric, cu o 
focalizare accentuată pe cele de tip terorist și cibernetic 

 õ Gestionarea eficientă a amenințărilor generate de acțiunile informative 
ostile și asigurarea contrainformativă a intereselor naționale, precum și 
consolidarea sistemului de protecție a informațiilor clasificate la nivel național

 õ Contracararea activităților de criminalitate organizată, îndeosebi cele de 
contrabandă cu produse puternic accizate sau contrafăcute, trafic de arme, 
trafic de droguri, trafic de persoane și migrație ilegală, spălarea banilor etc. 

 õ Contracararea transferurilor ilegale de produse strategice și consolidarea 
contribuției la prevenirea și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

Obiective

IV. POLITICA PSD PRIVIND 
SECURITATEA NAȚIONALĂ
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