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REZUMAT 

 

la teza de magistru pe tema "Organizarea transportării mărfurilor periculoase în 

Armata Națională". 

Obiectul cercetării în proiectul de teză elaborat este Armata Națională, care areobiectiv 

asigurarea apărării naţionale prin prevenirea, contracararea şi anihilarea ameninţărilor şi 

agresiunilor cu caracter militar îndreptate împotriva ţării. 

Scopul proiectului este analiza organizării transportului de mărfuri periculoase care 

aparțin Armatei Naționale a căror destinație principală este apărarea statului.  

Lucrarea constă din patru secțiuni principale, cu prezentări grafice, scheme explicative, și 

tabele, în care se prezintă o sinteză despre starea actuală a lucrurilor în Armata Națională.

 Conținutul tezei este redat în cele 65 de coli ale referatului explicativ și conține 4 

tabele, 23 surse și referințe la literatura metodică și practică.  

 Compartimentele din care constă această lucrare sunt enumerate și definite în 

continuare: 

1. Aspecte, dispoziții generale, principii și regulamente în domeniul transportului rutier  

de marfuri cu grad sporit de pericol 

S-au dat definiții unor concepte precum mărfurile periculoase, au fost luate în considerare 

structurile responsabile de transportare, au fost definite tipurile de transport folosit. Au fost 

descriși principalii factori necesari de dezvoltare a instituției. 

2. Practica organizării transportului de marfuri periculoase în cadrul   Forțelor Armate   

ale Republicii Moldova 

Aici este prezentată modaliatea de lucru la nivel tactic care este aplicată de către 

expeditor, transportator și elementele principale folosite în transportul de mărfuri periculoase 

cu destinație militară. se definesc excepțiile admise la transportare și categoriile de risc 

existente admise. 

3. Operaționalizarea transportului rutier de marfuri periculoase din Armata Națională

  

Descrie viziunea strategică a Armatei Naționale și presupune dezvoltarea domeniului de 

transportare prin prisma colaborării transparente cu alte state, în vederea acumulării experinței 

necesare pentru protejarea populației și mediului ambiant. 

4.  Aspecte de management în domeniul T.M.P. 

În ultimul compartiment se dezvoltă elemente practice și teoretice cu privire la impactul 

negativ care poate  apărea în urma necesităților de transportare a mărfurilor periculoase ale 

Armatei Naționale. S-au efectuat studii și calcule de reducere a eventualelor riscuri, fiind 

prezentată viziunea Armatei Naționale pentru următorii cinci ani, cu privire la omiterea 

impactului negativ asupra economiei statului și mediului ambiant. 
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SUMMARY 

 

to the dissertation of the master on the theme “Organizațion of transportation of dangerous 

goods in National Army”. 

 

 The object of the research in the elaborated thesis project is National Army, which aims 

to ensure national defense by preventing, countering and annihilating the threats and aggressions 

of military character directed against the country.   

 The aim of the project is the analysis of the organization of the transportation of 

dangerous goods belonging to National Army, which main purpose is the defense of the state. 

 The study consists of four main sections, with graphical presentations, explanatory 

diagrams, and tables, where is a summary of the state of the current situation in the National 

Army.  

 The content of the thesis is reproduced in the 65 sheets of the explanatory report and 

contains 4 tables, 23 sources and references to the methodological and practical literature. 

1. Aspects, general dispositions, principles and regulations in the field of road 

transport of goods with a higher degree of danger 

Were given definitions for concepts such as dangerous goods, the structures responsible 

for transportation were considered, the types of used transport were defined. The main factors 

needed to develop the institution were described. 

2. The practice of organizing the transportation of dangerous goods in the Armed 

Forces of the Republic of Moldova 

 Here is presented the work at the tactical level that is applied by the consignors, carrier 

and the main elements used in the transportation of dangerous goods for military use. The 

exceptions admitted to transportation and the existing categories of risk allowed are defined. 

3. Operationalization of road transport of dangerous goods from the National Army 

 It describes the strategic vision of the National Army and assume the development of the 

transport field through the transparent collaboration with other states, in order to accumulate the 

necessary experience to protect the population and the environment. 

4. Management aspects in the field of transportation of dangerous goods 

In the last section, are developed the practical and theoretical elements regarding the 

negative impact that may arise due to the transportation needs of the dangerous goods of the 

National Army. There have been studies and calculations to reduce any risks, being presented the 

vision of the National Army regarding the omission of the negative impact on the state economy 

and the environment for next five years. 


