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Romarm negociaza cu compania europeana John Cockerill pentru realizarea turelei
de calibru 30 mm
Compania Nationala Romarm a început discutiile pentru o colaborare cu compania europeana John
Cockerill, fosta CMI, pentru a realiza turela de calibru 30 mm, anunta Ministerul Economiei.
Compania Nationala ROMARM a început discutiile pentru o colaborare cu compania europeana John Cockerill,
fosta CMI, scopul cooperarii fiind de a realiza împreuna, prin transfer de tehnologie si know- how, a unei familii
de turele, incluzând calibrul 30mm, pentru piata interna si externa, urmând ca gradul de integrare a produselor la
filialele Romarm sa creasca pe masura ce proiectul avanseaza si se materializeaza oportunitatile de dezvoltare pe
alte piete, anunta Ministerul Economiei, într-un comunicat de presa postat pe site.
"Romarm a început colaborarea cu John Cockerill, fost CMI. Discutiile include un potential transfer de tehnologie
care va fi implementat de Romarm prin filialele sale. Pentru a produce turelele calibrul 30mm intentionam sa
cooperam si cu alte companii din cadrul industriei nationale de aparare, în functie de specificul domeniului de
activitate. Romarm este preocupat de imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor sale si suntem interesati de
identificarea solutiilor operationale care vor conduce la dezvoltarea industriei de aparare din România ", a declarat
Claudiu Cucu, director general al CN Romarm SA.
John Cockerill Defense proiecteaza si dezvolta solutii în domeniul sistemelor de arme, cum ar fi turelele
Cockerill® de la calibrul 25mm pâna la 120 mm, care combina o putere sporita de foc si o greutate redusa pentru o
mobilitate ridicata a vehiculelor blindate.
“În ultimele luni am avut câteva parteneriate deosebit de importante pentru industria nationala de aparare: cel
dintre Uzina Mecanica Plopeni si Beretta, care va permite ca în România sa se produca o arma de asalt de ultima
generatie, cel dintre Romaero si Raytheon, care permite sa punem bazele unui centru de mentenanta pentru
sistemul Patriot si ca Romaero sa devina unul dintre furnizorii globali ai Raytheon, sau cel dintre companiile
românesti din industria de aparare încheiat între Pro Optica, Romarm si IOR pentru turele telecomandate de
calibru 7,62 mm si 12,7 mm. Colaborarea pe care Romarm o începe acum cu o companie de traditie, John
Cockerill - fosta CMI, este o dovada a angajamentului Ministerului Economiei si al Guvernului de a reînnoi si de a
revigora industria nationala de aparare”, a transmis si Niculae Badalau, ministrul Economiei.
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