
 

 

 

 

 

 

„Programul de dotare a Armatei României cu elicoptere” 
 

Dezbatere din seria „Programele de înzestrare pentru Armata României. Oportunități de 
cooperare pentru industria națională.” 

 
Tratatul cu privire la Forțele Armate Convenționale în Europa, semnat de țările 

Tratatului de la Varșovia și NATO, în noiembrie 1990 la Paris, permitea României să 
aibă cel mult 120 de elicoptere de atac. În acest moment, România dispune de doar 24 
de elicoptere multirol, construite în anii 1970, modernizate în perioada 2002-2006, fiind 
transformate într-un model hibrid, cu unele trăsaturi ale elicopterului de atac, și care 
sunt în curs de a fi reparate capital.  

Pentru anul acesta, Armata beneficiază de o creștere substanțială a fondurilor 
alocate, atingând 2% din PIB, adică 16,322 miliarde lei. Această infuzie de fonduri îi 
poate permite să demareze marile programe de înzestrare, așa cum sunt ele definite 
inclusiv în partea introductivă a anexei 3/18 din proiectul Legii bugetului pentru anul 
2017:  transportor blindat pentru trupe 8x8 și 4x4; autoturisme de teren blindate și 
neblindate de tip ușor – 4x4; sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR; corveta 
multifuncțională;  sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare; vânătorul de mine; 
 elicoptere.  

New Strategy Center dorește să aducă în atenție necesitatea dezvoltării 
programului de elicoptere, care să corespundă atât cerințelor formulate de Armată, cât 
și interesului mai larg de a dezvolta cooperarea tehnologică cu un partener străin dispus 
să producă asemenea echipamente în România. Interesul și insistența partenerilor 
externi și a marilor companii de armament sunt direct proporționale cu sumele alocate 
de România pentru echiparea cu tehnică de luptă. Factorul politic intern trebuie să 
conlucreze pentru a obține dividente politice pentru România ca urmare a derulării 
marilor proiecte de înzestrare pentru Armată și pentru a determina apariția unor 
capabilități de producție pe teritoriul României. Decalajul tehnologic din industria de 
securitate națională, mai ales în sectorul de stat, este atât de mare, încât fără cooperarea 
industrială și tehnologică cu marile companii străine de armament România nu va putea 
să-ți relanseze industria proprie de specialitate și să-și crească exporturile.  

Înlocuirea unei flote de aeronave și operationalizarea acesteia reprezintă un 
proces îndelungat, care se întinde în cazurile cele mai fericite pe parcursul a cinci-șase 
ani. Impactul saltului tehnologic pe care îl implică înlocuirea flotei este un alt aspect 
care generează perioade lungi de timp. Având în vedere strategia României privind 
asigurarea capacității de apărare și necesitatea susținerii operaționale prin capacități 
naționale, precum și dorința realizării produsului și a mentenanței ulterioare în țară, 
durata acestui proces se prelungește semnificativ. Tocmai de aceea, este nevoie ca 
MApN să-și stabilească un program multi-anual de înzestrare, bazat pe predictibilitatea 
resurselor financiare, apt să genereze atât un plus de securitate pentru România, cât și 
oportunități de cooperare și dezvoltare pentru industria națională de securitate. 
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