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Modernizarea elicopterelor IAR 330 PUMA a fost în 
atenţia inginerilor de la IAR Braşov încă din anul 1984, la 
zece ani de la preluarea licenţei de la Aerospaţiale – 
Franţa, perioadă în care se realizaseră 100 de elicoptere. În 
acea perioadă se realizase cu succes şi prototipul elicop-
terului IAR 317B Airfox, prin modificarea elicopterului 
IAR 316B Alouette III, din care se fabricaseră la Braşov, 

în 15 ani (din 1970 de la preluarea licenţei de la 
Aerospaţiale – Franţa) un număr de 200 elicoptere.  

Modernizarea elicopterelor IAR 330 PUMA a început 
după 1989 şi s-a concretizat, într-o primă etapă, prin 
dotarea cu echipamente moderne, în cadrul programului de 
modernizare a 24 elicoptere IAR-330 PUMA SOCAT  
pentru forţele aeriene din cadrul MApN din România.  

 

 
 

Fig 1. Modernizare elicopter IAR-330 PUMA SOCAT. 


