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A

cţiunea s-a desfăşurat sub auspiciile
evenimentului anual Surface Warships
2016 - organizat de International Quality Productivity Centre pentru prima dată în
estul Europei - şi a avut ca scop prezentarea
capacităţilor industriei naţionale româneşti,
în special cea din zona construcţiilor navale. Anul acesta, Departamentul pentru
Armamente (DpA), în cooperare cu Forţele
Navale Române, încearcă să demareze,
după cinci ani de amânări, etapa a 2-a de
modernizare a navelor. Nu a fost să fie, dar
şansele sunt mari ca 2016 să fie anul care va
duce la evoluţia fregatelor şi dotarea lor cu
echipamentul de care au nevoie ca să conteze în zona Mării Negre: sistem de comandă-control modernizat, senzori modernizaţi,
sisteme de rachete antinavă şi antiaeriene
şi, desigur, reparaţiile capitale care să le
permită extinderea duratei de funcţionare
cu încă 20 de ani, după cum declara pentru
Observatorul militar (nr. 44/2014), la sfârşitul
anului 2014, generalul-maior Adrian-Cătălin

Moraru, locţiitorul şefului DpA. La fel ca
în 2014, ideea ca modernizarea să se facă
într-un şantier din România a rezistat şi
conferinţa de joi, de la Bucureşti, a adus la
un loc ofiţeri de marină, reprezentanţi ai
industriei naţionale de apărare şi ai altor
firme de armamente, pentru a discuta despre oportunităţile pe care modernizarea
flotei le oferă industriei. Reprezentanta, în
calitate de director a ROMARM, compania
care reuneşte toate societăţile de stat cu
profil industrial militar, dar şi a Organizaţiei
Patronale din Industria de Apărare (formată
din sucursalele ROMARM împreună cu
IOR, Digital Bit, Thales Systems România, SC
Mirsand SRL, Geo-Sting şi INCAS), în calitate
de preşedinte, Floarea Şerban a declarat
că datorită profilului companiilor pe care
le reprezintă din perspectiva ROMARM,
interesul ar fi de participare la dotarea cu
sistemele de arme a fregatelor, dar că firmele private pe care le reprezintă prin organizaţia patronală ar putea să participe la
modernizare cu sisteme optice sau soluţii
informatice. Cred că iniţiativa trebuie să ne
aparţină, în primul rând prin a demonstra că
putem produce la un nivel de competitivitate

care să ne claseze în primele locuri. Contăm
şi pe interesul colegilor noştri din apărare de
a avea produse de înaltă calitate, dar produse româneşti, pentru că, ţinând cont de imperativele strategice, este mult mai important
să avem producători aici, decât peste mări şi
ţări, a declarat Şerban.
Evenimentul de la Palatul CMN a adus
la un loc cele mai importante entităţi implicate în procesul de înzestrare a armatei.

Comandor Marcian Gheorghe
Beneficiarul, Forţele Navale Române, DpA,
care este interfaţa MApN cu industria, mai
multe structuri din zona patronatului industriei militare şi civil-militare şi reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Numai fiind
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Joi, 28 ianuarie, la Palatul Cercului Militar Naţional
a avut loc conferinţa Industria Naţională de Apărare – rol major în modernizarea flotei militare
din România.

alături de industrie şi industria alături de noi,
putem să fim optimişti în privinţa realizării, cât
mai mult în România, a acelor sisteme complexe de care au nevoie forţele noastre, a declarat
secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Leş. Tema conferinţei este foarte importantă
şi observ şi o participare pe măsură, dar ceea
ce-mi doresc cel mai mult este să vedem rezultate concrete, a continuat Leş.
Este destul de clar că modernizarea
fregatelor este urgenţa Forţelor Navale,
dar şi alte programe de înzestrare au fost
dezbătute la conferinţă, într-o mai mică sau
mai mare măsură, la fel cum s-a discutat şi
despre capacitatea companiilor româneşti
de a realiza sistemele moderne de care are
nevoie marina. Fregatele sunt sisteme de
luptă complexe şi modernizarea lor presupune mai multe vârfuri tehnologice la
care în industria românească nu poţi găsi
corespondent şi, de obicei, nici timpul asumat pentru intrarea în dotare a unui produs
nu este de natură să permită dezvoltarea
bazei tehnologice şi a specialiştilor sau a
programelor de cercetare. Fără cooperare
internaţională nu poţi avea acces la vârful
tehnologic, în lumea armamentelor de azi.
Sistemele sunt pretenţioase, au caracteristici
superioare, pentru că şi misiunile pe care
le-au primit categoriile de forţe sunt pretenţioase, deoarece vor să valorifice la maxim
potenţialul românesc şi de aici derivă faptul
că ştacheta se ridică foarte sus: de la nivelul
de ambiţie al României la potenţialul luptătorilor şi, mai departe, ei cer cele mai bune arme
posibile şi noi încercăm să le găsim în limita
fondurilor alocate, a spus comandorul Marcian Gheorghe, şeful Secţiei programe de
înzestrare din DpA. Departamentul pentru
Armamente a prezentat, de altfel, programele de înzestrare şi programele strategice,
precum şi posibilităţile de cooperare cu
industria naţională de apărare, modul de
implicare a operatorilor economici autohtoni în derularea acestor programe şi
posibilele oportunităţi pentru companiile
internaţionale de a investi în industria
românească de armament. Modernizarea
fregatelor va fi rezultatul unei colaborări care
va include companii care deţin tehnologie de
vârf, din statele partenere, din UE şi NATO; va
include un şantier naval din România şi, sperăm noi, mai multe companii din ţară, pentru
că în felul acesta şi noi vom avea mai multă
siguranţă pe durata de viaţă a sistemelor, că
avem asigurată mentenanţa şi logistica în
ţară, a spus comandorul Gheorghe.
Specialiştii de la DpA îşi doresc să demareze cât mai curând faza de achiziţie
pentru programul de modernizare. Fregatele vor parcurge acest program şi, dacă anul
acesta se va reuşi atribuirea contractului,
până în 2020 modernizarea ar trebui să fie
finalizată. n

