ROMAERO și compania RAYTHEON au semnat
un Memorandum de Înțelegere pentru Patriot
Acordul întărește parteneriatul RAYTHEON
cu industria locală de apărare

BUCUREȘTI, 10 iulie 2019 – ROMAERO S.A. și compania RAYTHEON (NYSE: RTN) au
semnat un Memorandum de Înțelegere care va sta la baza colaborării industriale locale pentru
programul Patriot®. De asemenea, memorandumul deschide perspective pentru ROMAERO
de a-și exporta producția către sisteme Patriot de pe tot globul.
„Compania RAYTHEON continuă să construiască parteneriate sustenabile cu industria
românească de apărare”, a spus Tom Laliberty, vicepreședinte pentru sisteme de apărare
antiaeriană și anti-rachetă din cadrul diviziei de sisteme integrate de apărare a RAYTHEON.
„Acest memorandum este o oportunitate pentru ROMAERO să poată oferi servicii de producție
și mentenanță tehnică pentru sistemele Patriot deținute de România.”
Zonele în care ar putea colabora RAYTHEON și ROMAERO includ:
•
Fabricarea de părți componente și subansamble mecanice
•
Asistență tehnică pentru sistemele Patriot deținute de România
„Acest memorandum reprezintă prima etapă a unui parteneriat care poate crea multe locuri
de muncă în România și ne poate conferi un nivel înalt de înțelegere a tehnologiilor militare
defensive ultramoderne.”, a spus Remus Vulpescu, Director General al ROMAERO. „Datorită
celor peste 220 de sisteme Patriot existente la nivel global, avem la dispoziție o piață de export
cu un potențial foarte mare.”
Patriot este un sistem defensiv care reprezintă elementul de bază al apărării NATO împotriva
rachetelor balistice și de croazieră, aeronavelor avansate și dronelor.

Despre RAYTHEON
Cu vânzări de 27 miliarde de dolari în 2018 și 67.000 de angajați, compania RAYTHEON este
un lider în domeniul tehnologiei și al inovației, specializat în soluții de apărare, guvernare civilă
și securitate informatică. Cu o istorie de 97 de ani de inovație, RAYTHEON furnizează
echipamente electronice de ultimă generație, soluții de integrare a sistemelor, produse și
servicii C5ITM, precum și servicii de detectare, maximizare a efectelor și asistență în misiune
pentru clienți din peste 80 de țări. RAYTHEON are sediul în Waltham, Massachusetts. Ne
puteți urmări pe Twitter.
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Pentru mai multe informații despre sistemele Patriot, vizitați secțiunea în limba română de pe
website-ul companiei, precum și pagina noastră locală de Facebook.

Despre ROMAERO
ROMAERO S.A. (ROMAERO) este cea mai mare companie de stat din industria aerospațială
și de apărare românească, care își desfășoară activitatea în două domenii economice: servicii
de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și respectiv producție
industrială de aerostructuri și componente ale acestora.
Experiența companiei în aeronautica civilă și militară, resursa umană calificată, infrastructura
și capacitățile de producție disponibile în București fac ROMAERO una dintre cele mai
atractive întreprinderi românești pentru marii producători de echipament militar și de aeronave
din lume. ROMAERO este deja partener pentru România și Europa Centrală al unora dintre
cele mai importante companii de pe piața mondială de echipamente militare, pentru transferul
de tehnologie militară avansată, atât în domeniul producției industriale, cât și în domeniul
cercetării-dezvoltării.
Resursa umană reprezintă unul dintre punctele forte ale companiilor românești din industria
de apărare. ROMAERO are în prezent peste 900 salariați, profesioniști cu înaltă calificare și
estimează un potențial de creștere cu peste 30% a numărului de personal angajat, compania
aflându-se în București, cel mai mare bazin de selecție de personal cu studii medii sau
superioare din țară, care poate garanta continuitatea activității în cadrul programelor de
producție pentru cel puțin 20 ani.
Notă
Cele 16 state care au achiziționat sistemul Patriot sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statele Unite ale Americii
Olanda
Germania
Japonia
Israel
Arabia Saudită
Kuweit
Taiwan
Grecia
Spania
Coreea de Sud
Emiratele Arabe Unite
Qatar
România
Suedia
Polonia
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