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C
omuna Petreºti ,

Dâm b o v i þa , v a

gãzdui o fabricã

unde vor fi pro-

duse componente

necesare camioa-

nelor militare. La 70 de kilometri

de Capitalã, în apropiere de au-

tostrada A1 Bucureºti – Piteºti,

Iveco Defence Vehicles a înce-

put ridicarea unei fabrici pe cir-

ca 9.000 de metri pãtraþi unde

va realiza parþial o parte din cele

peste 2.900 de camioane mili-

tare pentru MApN. Primul con-

tract de peste 216 milioane de

euro a fost semnat cu Armata ºi

prevede o tranºã de 942 de ca-

mioane militare, iar începând de

la camionul cu numãrul 301,

toate vor fi produse în þarã.

La Petreºti, Iveco vrea sã produ-

cã o parte din componentele ca-

mioanelor ºi vor monta ºi linii de

producþie, reprezentanþii compa-

niei fãcând precizãri în acest sens:

“Fabrica, ce se va ridica pe o su-

prafaþã de 9.000mp, cu o capaci-

tate de producþie de circa 440 de

camioane pe an, este compusã

din trei linii de producþie cu 25 de

zone de lucru, o linie completã de

tinichigerie ºi vopsitorie cu 9

zone de lucru, o linie de finisare

cu 7 zone de lucru precum ºi spa-

þii destinate activitãþilor logistice,
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de testare, control al calitãþii ºi ac-

ceptanþã finalã cu MApN. Lotul

de teren pe care ste amplasatã fa-

brica, de 45.000 de mp, ne va per-

mite o dezvoltare durabilã ºi ex-

tinderea acestor activitãþi de pro-

ducþie în viitorul apropiat”.

Contractul cu MapN, cu o valoa-

re de peste 216 milioane de euro

(fãrã TVA), este primul contract

subsecvent dintr-un acord mai

larg ce prevede livrarea a peste

2.900 de camioane ºi platforme

militare încheiat cu Iveco.

Compania mai aminteºte cã

Armata Românã a mai achiziþio-

nat 57 de camioane militare de la

Iveco în 2015 ºi alte 173 de ca-

mioane militare în 2017. Potrivit

companiei Iveco, camioanele

care vor fi construite pentru þara

noastrã sunt vehicule din gama

Iveco High Mobility cu tracþiune

4X4, 6X6 ºi 8X8, în 16 variante

diferite. O treime dintre camioa-

ne vor fi dotate cu cabinã

blindatã.

Prezent la inaugurarea lucrãrilor

de construcþie a fabricii, în luna

august, premierul Ludovic Orban

a vorbit despre aceastã invesiþie:

“Se realizeazã o investiþie într-o

capacitate de producþie în Româ-

nia, o investiþie care valoreazã

aproximativ 50 de milioane de

euro, investiþie care va crea în pri-

mã fazã 200 de locuri de muncã

directe în aceastã capacitate de

producþie, dar, de asemenea, prin

toate contractele cu furnizori au-

tohtoni va genera dinamicã eco-

nomicã, locuri de muncã supli-

mentare. (...) Aceastã investiþie

este realizatã în cadrul offsetului

aferent contractului de înzestrare

a Armatei Române cu vehicule

produse de IVECO Defence. Tre-

buie sã mai spun încã o datã care

este politica Guvernului pe care-l

conduc - fructificarea programu-

lui de înzestrare a Armatei, un

program pe 10 ani de zile, care

prevede alocarea unei sume de

90 de miliarde, aproximativ, pen-

tru dezvoltarea capabilitãþilor de-

fensive, pentru creºterea capaci-

tãþii Armatei Române de a face

faþã oricãrei provocãri. Acest pro-

gram de înzestrare în viziunea

noastrã trebuie sã aducã investiþii

în cadrul politicilor de offset care

sã creascã capacitãþile de produc-

þie din România, care sã asigure

transfer tehnologic, care sã dez-

volte, de asemenea, noi capabili-

tãþi de inovare, de cercetare ºi de

dezvoltare. Programul de înze-

strare trebuie sã genereze o re-

lansare a producþiei de apãrare

din România, atât prin firme au-

tohtone, cât ºi prin firme partene-

re în cadrul acestui program de

înzestrare a Armatei”. Premierul a

salutat decizia companiei de a-ºi

înfiinþa, practic, “cartierul gene-

ral” în þara noastrã pentru Europa

Centralã ºi de Est: “Sunt convins

cã aceastã investiþie este o inve-

stiþie serioasã, va fi urmatã de alte

investiþ i i serioase, care sã

genereze dezvoltare economicã

pentru România, care sã creeze

locuri de muncã bine plãtite,

pentru cã se ºtie cã în industria de

apãrare, din cauza tehnologiilor

ridicate ca nivel, mâna de lucru

este o mânã cu pregãtire

superioarã ºi salariile în industria

de apãrare sunt salarii peste

medie”.

Potrivit proiectului, construcþia

va fi finalizatã în august 2022.
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