„Programele de înzestrare pentru Armata României: evoluții în procesul de achiziție
și cooperarea dintre partenerii externi și companiile naționale de profil”
- 28 septembrie 2017Eveniment din seria de dezbateri „Programele de înzestrare pentru Armata României.
Oportunități de cooperare pentru industria națională.”
În data de 11 aprilie Comisiile reunite de apărare din Senat și Camera Deputaților au
avizat scrisoarea ministrului Apărării, prin care se solicita aprobarea pentru 8 programe
multianuale de înzestrare, fiecare dintre acestea depășind 100 milioane euro, ceea ce a
determinat obligativitatea avizării de către comisiile menționate.
Conform informațiilor din surse publice, se remarcă ponderea apării antiaeriene și
antirachetă: 4 programe din 8 și a resurselor alocate – 6,26 miliarde euro (7 sisteme de
rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) - 4 miliarde euro; 3 instalații mobile de lansare
rachete antinavă (SIML)- 0,2 mld euro; 3 sisteme de lansatoare multiplu de rachete cu bătaie
mare, totalizând 54 instalații de lansare - 0,69 miliarde euro; sisteme integrate de reachete
SHORAD-VSHORAD (rază foarte scurtă și scurtă), intenționându-se să se demareze prima
etapă prin achiziția de sisteme SHORAD, în valoare 1,37 mld euro).
Celelalte 4 programe au în vedere achiziția de corvete (4 nave – 1,6 miliarde euro),
modernizarea mașinilor de luptă pentru infanterie aflate deja în dotarea armatei (48 mașini
– 0,138 miliarde euro), achiziția de 94 transportoare blindate (0,37 miliarde euro). Cele 94 de
transportoare vor fi de tip Piranha, aflate deja în dotare, urmărindu-se încheierea procesului
de operaționalizare a Brigăzii de la Craiova, pusă la dispoziția NATO.
Pe lângă aceste proiecte, Guvernul are negocieri avansate cu germanii de la Rheinmetall
pentru un contract de transportoare 8X8, care să fie produse la Moreni, și cu americanii de
la Bell Helicopters pentru achiziția de elicoptere de atac care să fie produse la IAR Brașov. În
data de 24 august, în prezența președinților Johannis și Macron, s-a semnat un
memorandum de înțelegere privind cooperarea dintre MBDA Franța și Romtehnica, prin
întreprinderea Electromecanica Ploiești, pentru producerea de rachete. Francezii au declarat
clar că obiectivul este semnarea contractului în 2018 pentru vânzarea de rachete, urmând ca
în 3 ani rachetele să fie produse în România. Neclară ramâne și maniera în care se va
concretiza intenția Airbus Helicopters de a vinde elicoptere H215 României, care să fie
produse în țară. Vizita făcută în SUA de noul ministru al Apărării, Mihai Fifor ar fi trebuit să
aducă lămuriri privind modul prin care se va demara în acest an cooperarea cu americanii
pentru achiziția de sisteme de rachete Patriot.
În ce măsură MApN va mai avea timp să semneze contracte până la sfîrșitul anului și cu
ce companii? Cum vor coopera, într-o manieră mult mai coerentă, MApN cu Ministerul
Economiei în problema offset-ului și cum va arăta cooperarea industrială dintre companiile
românești și marile companii occidentale? Va fi capabilă România să-și întărească prin
aceste achiziții nu doar capabilitățile Armatei, dar și parteneriatele strategice pe care le are,
in plan politic, militar și economic? Sunt întrebări importante și sperăm ca prin aceste
dezbateri organizate de New Strategy Center multe să aibă și un răspuns de la instituțiile
responsabile.

