
COMUNICAT  

ÎN VEDEREA INFORMĂRII INVESTITORILOR 

 

 

Având în vedere faptul că Societatea IAR SA este o societate deschisă, ale cărei acțiuni sunt 

tranzacționate pe piața de capital, operator de piață Bursa de Valori București și ca urmare a 

apariției, în ultima perioadă, a unor articole în presă sau pe agențiile de știri, privitoare la 

activitatea acesteia, conducerea executivă și administrativă a Societății IAR SA emite următorul 

comunicat cu scopul de a face o corectă și cât mai completă informare atât a acționarilor societății, 

cât și a potențialilor investitori: 

 

1. Așa cum am informat deja prin Raportul curent datat 30.12.2016, Societatea IAR SA a încheiat 

în data de 29.12.2016 un contract comercial cu Ministerul Apărării Naționale, având ca obiect 

revitalizarea și modernizarea unor elicoptere IAR 330 L PUMA din dotarea Statului Major al 

Forțelor Aeriene. 

Durata contractului: 2016-2019 

Valoarea contractului: 313.147.730 lei, fără TVA 

Oportunitatea contractării lucrărilor de modernizare, stabilirea elicopterelor care vor face obiectul 

lucrărilor contractate, precum și a variantei de modernizare cu sisteme și echipamente noi au intrat 

în sarcina exclusivă a beneficiarului, în conformitate cu cerințele misiunilor ce urmează a fi 

efectuate cu aceste elicoptere. 

În urma executării acestor operațiuni, elicopterele primesc un nou ciclu de viață, iar  modernizările 

la care acestea sunt supuse vizează instalarea unor sisteme și echipamente de ultimă generație 

produse de cei mai importanți furnizori de pe plan mondial. 

IAR SA este agentul economic care a fabricat si a asigurat mentenanța și modernizarea întregii flote 

de elicoptere militare IAR 316 B si IAR 330 PUMA deținute de instituțiile din cadrul Forțelor 

Sistemului Național de Apărare (FSNA), în conformitate cu drepturile prevăzute în contractele de 

licență aferente, IAR SA având drepturi exclusive în Romania de a fabrica / repara /moderniza 

aceste modele de elicoptere. 

Pe cale de consecință, IAR SA avea nu numai dreptul, dar și obligația de a răspunde cerințelor Ministerului 

Apărării Naționale de a executa lucrările ce fac obiectul contractului mai sus menționat. 

Unitatea contractantă, în acest caz Ministerul Apărării Naționale, a parcurs procedura legală 

privind achizițiile publice prevăzută la art. 102 din OUG 114 /2011, nefiind vorba, în niciun fel, 

despre vreo eludare a legii, așa cum fals se afirmă în anumite articole de presă. 

Acest program de modernizare este unul complex, care presupune asumarea unor responsabilități 

din partea IAR S.A., dar care va constitui o nouă provocare pentru colectivul de specialiști de la 

această companie. 

Menționăm, în plus, faptul că acest program se face cu implicarea și a altor agenți economici din 

industria românească de aviație, cum ar fi: Turbomecanica SA București – pentru repararea 

capitală a motoarelor și a ansamblelor mecanice, Aerostar SA Bacău – pentru repararea capitală a 

trenurilor de aterizare și a altor echipamente hidraulice, Aeroteh SA București – pentru repararea 

capitală a blocului hidraulic pilot automat și a altor servo-mecanisme, Aerofina SA București – 

pentru furnizarea sistemului de înregistrare a parametrilor de zbor ai elicopterelor, etc. 

Acest contract permite nu numai menținerea sau înființarea de noi locuri de muncă în industria 

românească de profil, ci și returnarea către bugetul consolidat al statului a unei importante părți din 

valoarea sa. 

Soluția adoptată de Ministerul Apărării Naționale nu este o soluție unică, țări mult mai bogate decât 

România hotărând să inițieze programe de modernizare a “anticelor” elicoptere PUMA deținute, 

pentru a le prelungi ciclul de viață și a le da noi valențe și capabilități care să asigure diversificarea 

misiunilor pe care acestea le pot efectua: EAU a modenizat 25 elicoptere PUMA transformându-le în 



varianta PUMA SM la IAR SA, Marea Britanie a modernizat, prin programul LEP, 24 elicoptere 

PUMA cu implicarea Airbus Helicopters România (fosta Eurocopter România SA). 

De asemenea, deținătorii actuali ai unor elicoptere PUMA parcurg în prezent programe de 

mentenanță de nivel D (reparație capitală), care au menirea de a prelungi cu 12-15 ani durata de 

operare a acestora: Franța, Marea Britanie, Maroc, Chile, Pakistan, Liban, etc. 

 

2. În ceea ce privește informațiile privind implicarea Societății IAR SA în viitoarele programe 

de achiziții ale instituțiilor din cadrul FSNA, facem următoarele precizări: 
 

Potrivit Strategiei de Apărare Națională a Țării pentru perioada 2015-2019, ca direcții a acțiune și 

principale modalități de asigurare a securității naționale, sunt precizate: 

- adaptarea industriei de securitate la cerințele de înzestrare ale forțelor armate și la mediul concurențial 

- dezvoltarea cooperării în domeniul industriei de securitate cu statele din spațiul euro-atlantic, 

prin valorificarea oportunităților de cooperare multinaționale, în contextul inițiativelor NATO și 

ale Uniunii Europene. 

În ceea ce privește Carta Albă a Apărării, la managementrul achizițiilor pentru apărare se 

precizează intensificarea colaborării și implicării operatorilor economici din industria de securitate, 

în realizarea produselor de tehnică militară necesare înzestrării, la nivelul cerințelor armatei 

României și al standardelor NATO și UE, precum și dezvoltarea capabilității acestora de a realiza 

mentenanța tehnicii, instruirea personalului și formarea instructorilor. 

Ca urmare, pentru a asigura pe termen mediu și lung viitorul IAR SA, conducerea executivă a 

societății urmărește ca aceasta să fie implicată în orice program de achiziții de elicoptere de către 

instituțiile din cadrul FSNA, fie în activități de integrare a acestora / personalizare / fabricare de 

componente, dar și în lucrări de revizii / reparații / reparații capitale. 

Menționăm faptul că Societatea IAR SA  a încheiat în anul 2016, memorandumuri de înțelegere, atât 

cu Airbus Helicopters Franța, cât și cu Bell Helicopters Textron SUA, în fiecare dintre aceste 

documente părțile declarându-și interesul și disponibilitatea de a identifica împreună posibilități și 

domenii de colaborare. 

Având în vedere faptul că cele două modele de elicoptere promovate de companiile mai sus 

menționate au utilitate diferită, vizând categorii de misiuni diferite, ele pot face obiectul unor 

programe viitoare de achiziții militare, dacă și atunci când o instituție din cadrul FSNA face o astfel 

de alegere. Implicarea industrială a IAR SA în oricare sau în ambele programe se poate face prin 

încheierea unor contracte comerciale corespunzătoare. 

 

Prezentul comunicat de informare a acționarilor și investitorilor este accesibil publicului, în format 

electronic, la adresa de internet www.iar.ro. 
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