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Damen, despre anuntul MApN referitor la achizitia de corvete: Multiple chestiuni
sunt în continuare nelamurite
Damen urmareste cu interes si preocupare majora anuntul MApN referitor la atribuirea produsului
corveta multifunctionala mai ales ca acesta vine la un moment în care multiple chestiuni sunt nelamurite,
compania analizând urmatorii pasi de urmat, arata un comunicat al companiei.
„Damen urmareste cu interes si preocupare majora anuntul MApN referitor la atribuirea produsului Corveta
Multifunctionala mai ales ca acesta vine la un moment în care multiple chestiuni (inclusiv de legalitate, încalcare a
confidentialitatii etc), invocate chiar de catre MapN ca temeiuri pentru suspendarea procedurii sunt în continuare
nelamurite. Damen analizeaza urmatorii pasi de urmat”, arata comunicatul.
Compania spune ca este hotarâta sa ramâna în continuare un partener pentru România si apreciaza ca oferta sa este
cea mai potrivita solutie pentru necesitatile navale românesti: contine sisteme de armament din Statele Unite ale
Americii care sunt interoperabile la nivelul aliantei NATO, aducând împreuna cele mai bune companii din
industriile de aparare din Statele Unite ale Americii si din Uniunea Europeana. „Acest contract ar fi creat locuri de
munca suplimentare în ambele santiere navale din Galati si Mangalia, pe lânga cele 4500 de locuri de munca deja
existente si 1500 subcontractori; acest lucru ar fi mentinut România ca fiind cea mai importanta tara pentru
santierele navale Damen si de asemenea de la Marea Neagra....Şantierul Naval din Galati este singurul exportator
de nave militare din România catre numeroase marine militare NATO si non-NATO. Şantierul Naval a beneficiat
în mod extraordinar de experienta gasita la Galati, managerii fiind români si bazându-se pe o lunga traditie de
constructie a navelor”, arata comunicatul companiei.
Conform unor surse oficiale, asocierea dintre compania franceza Naval Group si Şantierul Naval Constanta a
câstigat licitatia pentru furnizarea de corvete multifunctionale. Ministerul Apararii Nationale a primit oferte, în
cadrul acestei licitatii, din partea companiei olandeze Damen, a firmei italiene Fincantieri si a Grupului Naval din
Franta. Licitatia a fost întârziata dupa ce procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata în
ianuarie de catre Ministerul Apararii Nationale dupa ce Şantierul Naval Constanta a actionat în instanta Guvernul
si MApN, cerând anularea licitatiei privind programul de înzestrare cu corvete multifunctionale. Apoi
Departamentul pentru Armamente a sesizat Parchetul Militar de pe lânga Curtea Militara de Apel, pentru
"suspiciuni rezonabile privind derularea în deplina legalitate a procedurii".
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