
Programul de dotare
a Armatei Române cu elicoptere

Oportunități de cooperare industrială

Martie 2017



 Ministerul Economiei dorește ca teza implementată în Strategia
națională de apărare a țării 2015-2019 ”Adaptarea industriei de
Securitate la cerințele de înzestrare ale forțelor armate și la nivelul
concurențial”, să devină pilonul principal de dezvoltare a industriei de
apărare a țării.

 Ministerul Economiei și-a propus ca prioritate stabilirea planului de
participare pentru 10 ani a industriei naționale de apărare la realizarea
Programului de achiziții strategice pe următorii ani ai MApN.

 Ministerul Economiei dorește implicarea operatorilor economici naționali
cu capital de stat și privat în realizarea unora dintre aceste produse
prin programe de cooperare tehnologică și industrială cu parteneri
externi, care să le permită saltul tehnologic necesar integrării
produsului final dar și realizarea mentenanței pe întreg ciclul de viață al
acestuia.

Obiective strategice ale Ministerului Economiei



 În România există agenți economici care și-au menținut potențialul de
integrator, furnizori de produse și servicii către MApN și care au asigurat
suportul pentru un nivel operațional, permanent și eficient a flotelor de
elicoptere din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene, respectiv Statului
Major al Forțelor Navale.

 Agentul economic integrator, IAR S.A. Brașov, și furnizorii săi (Turbomecanica
București, Aerostar Bacău, ... ) posedă:
 Facilități industriale adecvate
 Experiență în domeniul integrării / personalizării / modernizării / MRO

pentru elicoptere
 Personal înalt calificat în domeniu industriei de aviație
 Know-how 
 Autorizări și certificări
 Situație financiară bună

 Agenții economici din România - integrator și furnizori - au capacitatea
tehnică și resursele umane de a se implica în noi programe de elicoptere
conform necesităților MApN pe baza unor cooperări industriale cu parteneri
externi.

Industria de aviație în România 
Situație actuală în domeniul elicopterelor



 Din anul 1971, IAR Brașov a fabricat peste 200 elicoptere IAR-316B
Alouette III sub licență Aerospatiale - acum Airbus Helicopters, ex Eurocopter
- din care un număr de 75 elicoptere au fost exportate în diverse versiuni și
echipări.

 Din anul 1974, IAR Brașov a fabricat elicoptere 330 L PUMA sub licență 
Aerospatiale - acum Airbus Helicopters:
- 167 elicoptere PUMA, din care 61 au fost exportate;
- 50 structuri complete de elicopter PUMA, care au fost exportate.

Tradiție și realizări ale industriei de aviație
în domeniul elicopterelor 



 Între 1981-1989 la IAR S.A. Brașov (fosta ICA Brasov) a fost realizat un 
elicopter ușor de atac la sol IAR-317 AirFox, prin transformarea elicopterului 
IAR 316B.

- Primul zbor a fost realizat în anul 1983
- Prezentare la Tîrgul de Intenațional 1985 Le Bourget

 Între 1984 - 1991, în baza Acordului guvernamental între Industria de Aviație 
și  Firma Kamov a fost dezvoltat elicopterul utilitar Ka-126.  
La dezvoltarea elicopterului Ka-126 din Ka-26 au participat:

- IAR S.A. Brașov - ansamble de structura, pale, comenzi, ... , montaj
final și teste la sol și în zbor.

- Turbomecanica, București - fabricația motorului TVD-100 în licență
- Aerostar, Bacău - fabricația reductorului VR126 și a trenului aterizare în

licență
- Metav, București - fabricație semifabricate furnate și forjate

Tradiție și realizări ale industriei de aviație
în domeniul elicopterelor (continuare)



 Turbomecanica, București 
– Motor TURMO IV C - fabricație și întreținere de nivel D sub licență 

TURBOMECA
– Ansamble mecanice ale elicopterelor PUMA - întreținere de nivel D, licență 

Airbus Helicopters.

 Aerostar, Bacău
– Trenul de aterizare și componente ale sistemului hidraulic ale elicopterelor 

Alouette III și PUMA - sub licență Messier - Bugatti - Dowty.

 Aeroteh, București
– Echipamente hidraulice ale elicopterelor PUMA, fabricație și reparație. 

 Aerofina, București
– SAIMS, aparate de bord - fabricație și reparație. 

Tradiție și realizări ale industriei de aviație
în domeniul elicopterelor (continuare)



 Existența agentului economic român integrator, IAR S.A. Brașov, și a
furnizorilor săi - Turbomecanica București, Aerostar Bacău, Aerofina
București, Aeroteh București, Metav, ... ) a asigurat din anul 1971
până în prezent toate activitățile legate de: fabricația de elicoptere noi,
personalizări și modernizări de elicoptere, întreținerea, repararea și
revizii pentru elicoptere (activități MRO), precum și componentele din
sistemul logistic integrat (ILS), personalizat și adaptat cerințelor de
operare și exploatare a elicopterelor.

 Apariția pe platforma industrială a IAR Brașov a doi noi operatori
economici: Airbus Helicopters România (MRO elicoptere din gama AH,
în 2002) și Airbus Helicopters Industry (fabricație elicopter H215, în
2015) contribuie la creșterea capacităților industriale în domeniul
elicopterelor .

Tradiție și realizări ale industriei de aviație
în domeniul elicopterelor (continuare)



Dezvoltare

Programe de modernizare

Personalizări

Fabricație

Întreținere nivel D

Întreținere nivel I

Reparații structurale

 Proiectare, analiză, certificare / calificare 

aeronave noi / modernizate sau sisteme
 Integrare de avionică și echipamente
Testare la sol și în zbor
 Suplimente la Certificate de Tip

Reparație structura
Laboratoare de testare și reparații:

- Componente hidraulice 
- Echipamente sistem carburant 
- Avionică
- Instrumente de bord
- Echipamente electrice

 Subansamble structură
 Cablaj, unități de distribuție, 

cutii de comandă

IAR S.A. Brașov - Activități și competențe 



Piese metalice elementare și 
subansamble de structură

Cablaje și cutii electrice de 
comandă

Piese elementare materiale 
compozite și subansamble

Vopsire piese și componente, 
Vopsire finală

Piese prelucrate mecanic 
(uzinate)

Montaj general
Teste la sol și în zbor

Conducte și țevi
Dispozitive pentru fabricație și 
gabarite de asamblare

Acoperiri de suprafață piese
Tratamente termice

Componente sudate

IAR S.A. Brașov - Activități și capabilități 

Unitate de fabricație 



IAR 330 Puma SOCAT
Elicopter pentru suport în lupta (CSH)

IAR 330L Puma NATO 
Elicopter pentru misiuni militare multirol

IAR 330L Puma NATO
Elicopter pentru misiuni militare MedEvac

SA/IAR 330 Puma SM versiune SOC
Elicopter pentru misiuni speciale (EAU - SOC) 

IAR 330L Puma NAVAL
Elicopter pentru misiuni ASW, ASuW, SAR

IAR 330L Puma
Elicopter cu amenajari VIP, VVIP

IAR S.A. Brașov - Programe de modernizare



Revizie generală și modernizări

 Întreținere nivel D

 Întreținere nivel I

 Reparații structurale

Laboratoare
 Echipamente hidraulice
 Echipamente sistem carburant
 Avionică, instrumente de bord
 Echipamente electrice

IAR S.A. Brașov - Activități și capabilități 

Unitate MRO



Suportul logistic integrat este conceput și adaptat cerințelor clientului, pe
componentele principale:

 Piese de schimb

 Scule, dispozitive de sol, echipamente de testare și reglaje

 Instruire - echipaj de zbor, personal navigant și personal tehnic de
întreținere și exploatare.

 Documentație tehnică - manuale, cataloage, instrucțiuni ...., documente
service

Servicii în garanție și post-garanție

 Programe Follow-on-Support: asistență tehnică, asistență la
revizii/reparații, recondiționări și modificări pentru produse, documentație
tehnică de operare și exploatare actualizată.

 Instruiri pentru tehnicieni și ingineri, la locul de muncă

 Asistență tehnică diversă pentru produsele livrate.

Suport logistic integrat (ILS) și suport client 



 Sistemul de calitate implementat este certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001
și SR EN 9100 Seria Aerospațială de către AEROQ.

 IAR S.A. Brașov este certificată ca organizație de producție în conformitate cu
cerințele Anexei (Part 21) Secțiunea A, Subpart G a Reglementării (EC) nr.
748/2012 de AACR.

 IAR S.A. Brașov este certificată ca organizație de întreținere în conformitate cu
cerințele Secțiunii A din Anexa II (Part 145) a Reglementării (EC) nr. 2042/2003 de
către AACR.

 IAR S.A. Brașov este certificat de Departamentul pentru Armamente din M.Ap.N în
conformitate cu AQAP 2110 (cerință NATO) pentru proiectarea și producția de
aeronave, sisteme și echipamente de aviație, modernizare produse aeronautice,
piese de schimb pentru aeronave, verificări, testări, întreținere și reparație produse
aeronautice.

 IAR S.A. Brașov este autorizat de Airbus Helicopter România ca furnizor de servicii
de: întreținere ale structurilor de elicoptere PUMA și 316B, întreținere pentru
echipamente de 316B, fabricație de piese de schimb (structura și piese de
structură) pentru elicoptere PUMA și 316B, încercări de laborator și metrologie.

 IAR S.A. Brașov are personal calificat și atestat în efectuarea inspecțiilor și
testărilor nedistructive

IAR S.A. Brașov - Autorizări și certificări


