Achizitiile militare, industria de Aparare si
legislatia in domeniu. Starea de fapt si modificari
necesare
NEW STRATEGY CENTER
BUCUREȘTI, 2 6 OC TOMBRIE 2017

S MA RT D E F E NC E : ” I N AC EST E V R EMURI D E AU ST E RI TAT E F I EC A RE
E U RO/ DOL A R S AU L E U C O NT EAZA”
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ASOCIAŢIA PATRONALĂ ROMÂNĂA PRODUCĂTORILOR DE
TEHNICĂ MILITARĂ „P A T R O M I L”
➢ ONG infiintat in anul 2001 prin liberul consimtamant al membrilor sai, pe modelul Asociatiilor similare din tarile
membre NATO, modernizat continu odata cu legislatia nationala si internationala la care Romania este Parte.
Asociatia s-a constituit si functioneaza pe baza si in temeiul prevederilor Constitutiei Romaniei, ale Legii nr.
62/2011 privind dialogul social si ale Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
➢Reunește in mod direct interesele a mai mult de 40 de producători români de tehnică militară , componente și
tehnologii cu specific militar; și a peste 200 colaboratori/furnizori în mod indirect (cea mai mare asociatie
nationala)
➢ Are ca membri afiliați producători de tehnică militară si furnizori de servicii aferente, la nivelul standardelor de
calitate ISO-9001; 14000; 18000 cerute de NATO – atât pentru produsele/serviciile militare, cât și pentru cele
civile;
➢Oferta membrilor PATROMIL este competitiva la nivel European si international ( optronica, cyber, C4I,
dezvoltare soft, infrastructuri critice, protectie frontiere)
➢ Reprezintă producatorii români de tehnică, componente si tehnologii cu specific militar in relațiile interne
(guvern, sindicate) și internationale (cu EDA, NATO si asociații similare din tari partenere);
➢Asigură participarea in cadrul standurilor nationale subventionate a membrilor interesati la târguri și misiuni
economice internaționale; C.N. ROMARM S.A si Casa de comert a M.Ap.N. – C.N. ROMTEHNICA S.A.
sunt membri fondatori ai PATROMIL
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PATROMIL REPREZENTATIVA
➢ Asigura prin membrii sai peste 15000 locuri de munca directe “stabile”
➢ Inregistreaza o cifra de afaceri > 800K mii EUR (raportat 2016)
➢ Marea majoritate a societatilor membre sunt profitabile, fara a inregistra datorii
la bugete
➢ Cheltuieli alocate CDI (Cercetare-Dezvoltare-Inovare) 2,5 – 6,5% din TO
(Cifra de Afaceri), superioare alocarilor M.Ap.N si companiilor cu capital de stat
➢Experienta dovedita in proiecte Smart Defence, Pooling&Sharing (AGS; CEDS)
➢ Acorduri de colaborare semnate cu Asociatii similare (UK, Polonia, Bulgaria,
Turcia, Ucraina)
➢ Partener strategic oficial al institutiilor nationale, Europene si Euro- atlantice
( MoU semnate cu M.Ap.N; ME; ANCSI; ATM; EDA; NATO)
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CONTEXT LEGISLATIV INTERNATIONAL

➢ Pachet Aparare aprobat de CE in 2009 (Directiva 81/2009; Directiva 43/2009;
Strategia EDTIB
➢Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (art 346)
➢Acorduri de parteneriat strategic ( SUA, Franta, Polonia, Turcia,….)
➢Acorduri privind neproliferarea,….., control international al …………
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CONTEXT LEGISLATIV NATIONAL
➢ Concepția de înzestrare cu sisteme și echipamente majore a Armatei României în

perioada 2006 - 2025, aprobată prin Hotărârea CSAȚ nr. 27 din 13.02.2006
➢Strategia nationala de Aparare a tarii 2015-2019
➢Planul de înzestrare a Armatei României 2013-2022 (PIAR) aprobat prin Hotararea
CSAȚ din 17.06.2013
➢OUG 114/2011 privind achizitiile in domeniul apararii
➢Legea nr 354/2003 pentru aprobarea OUG 189/2002 privind operatiunile
compensatorii, cu modificari ulterioare
➢Legea 232/2016, prima lege a industriei nationale de Aparare
➢HG 611/2017 Norme metodologice de aplicare a L 232/2016
➢HG 637/2017 pentru organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a
industriei nationale de aparare
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LEGEA INDUSTRIE NATIONALE DE APARARE (232/2016)
Art. 2
Obiectivele privind protejarea intereselor naționale de
apărare, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței
naționale, se realizează prin:
…………………

f) protejarea operatorilor economici din industria
națională de apărare care dețin capacități strategice
definite la art. 3 lit. d), cu scopul menținerii acestora,
fiind obiective de interes național;
g) implicarea industriei naționale de apărare în
activitățile de asigurare a suportului logistic integrat al
echipamentelor militare.
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OARE ASA O FI ?!
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HG 611/2017
Art 2
(2)- lit e – toti operatorii economici care doresc sa se inscrie in
Registrul unic al operatorilor economici si al capacitatilor/sau
servicii pentru Aparare trebuie sa obtina « Avizul prealabil » din
partea institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale
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Ordonanța de urgență nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii
Art. 51. Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizițiilor finanțate din fonduri externe
nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanțată, și nici în cazul
contractelor atribuite Agenției NATO pentru Comunicații și Informatică din cadrul
Organizației NATO pentru Comunicații și Informatică

sau atribuite de un

guvern altui guvern."
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PRINCIPALELE SPECIFICITATI ALE LEGISLATIEI DE OFFSET IN VIGOARE IN ROMANIA SI IN POLONIA
➢Legea poloneza a fost adoptata dupa aparitia Directivei Europene 81/2009 si este axata pe art 346/TFUE, legislatia romana nefiind aliniata ( F.F. GRAV)
➢Comisia de Offset in Polonia este alcătuită din reprezentanți ai:
1) Președintelui Republicii Polone;
2) Președintelui Consiliului de Miniștri;
3) Ministrului Apărării Naționale;
4) ministrului responsabil cu problemele legate de finanțele publice;
5) ministrului responsabil cu problemele economice;
6) ministrului responsabil cu problemele științifice;
7) ministrului responsabil cu problemele privind Trezoreria Statului;
8) ministrului responsabil cu afacerile interne;
9) ministrului responsabil cu afacerile externe;

10) Președintelui Oficiului de Achiziții Publice;
11) Șefului Agenției pentru Siguranță Internă;
12) Șefului Biroului pentru Siguranță Națională;
13) Șefului Serviciului de Contrainformații Militare.
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Continuare
➢Comisia guvernamentală pentru compensarea achiziţiilor de tehnica
specială se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primuluiministru, şi este alcătuită din: ministrul economiei , în calitate de preşedinte,
ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor
externe, în calitate de membri

➢In Polonia nu exista limita minima, obligatiile raportandu-se la art 346 din
TFUE si la “interesul esential de securitate” la nivel national
➢Contractul de off set este public (art 4) in Polonia
➢Nu este prevazut nici un commission de derulare a Acordului de off set
➢Art 17 -19 din Legea Poloneza explica in amanunt componenta echipei de
control, procedura control, etc
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Hotărârea Guvernului nr. 637/2017 pentru organizarea şi funcționarea Consiliului pentru
Coordonarea Industriei Naționale de Apărare

Consiliul funcţionează ca organism consultativ tripartit din care fac parte:
administraţia publică – reprezentanţi la nivel de secretar de stat (sau asimilat) din
cadrul fiecărei instituţii din componenţa Forţelor Sistemului Naţional de Apărare
(Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
Serviciul de Protecţie şi Pază), ministerul de resort, autoritatea de specialitate,
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul
Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Finanţelor
Publice;
reprezentanţii legali ai asociaţiei naţionale a producătorilor şi patronatului naţional
reprezentativ;
reprezentanţii legali ai sindicatului naţional al lucrătorilor din industria naţională de
apărare.
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PROPUNEM SA RESPECTAM ,SA APLICAM SI SA REVIZUIM LEGEA 232/2017. CUM?
➢Revizuirea OUG 114/2017 si armonizarea cu situatia si legislatia actuala
➢Simplificarea procedurilor de acordare si urgentarea acordarii Avizelor preliminare
necesare inscrierii in Registrul Unic
➢Revenirea la forma initiala a art. 5 al OUG 189/2002 privind operatiunile
compensatorii, prin eliminarea exceptiei “contracte Guvern la Guvern”, exceptie pe care
alte tari partenere ale SUA nu o au in legislatie
➢Tratament egal al institutiilor publice fata de operatorii economici de stat si private,
conform prevederilor L232/2016 si practicilor europene si international
➢Contractarea cu prioritate a programelor aprobate de CSAT, Parlament, Guvern, in care
industria locala are o contributie semnificativa ( mentenanta F16, C4I, MLI 84)
➢Includerea reprezentantului PATROMIL in Consiliul de coordonare al industriei
nationale de Aparare, in conformitate cu rolul, locul si recunoasterea interna si
international a Asociatiei PATROMIL
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MULTUMESC PENTRU RABDARE, ATENTIE
SI VIITOR SUPORT!
V I OR E L M A N OL E ( M . S C . )
D I R EC TOR E X ECUT I V
E M A I L : V I OR EL . MA NOL E @PAT ROMI L . RO
W E B : W WW. PAT ROMI L . RO
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