
COLABORAREA ROMÂNO COLABORAREA ROMÂNO COLABORAREA ROMÂNO COLABORAREA ROMÂNO –––– FRANCEZĂ  FRANCEZĂ  FRANCEZĂ  FRANCEZĂ     
 ÎN DOMENIUL AERONAUTIC,  ÎN DOMENIUL AERONAUTIC,  ÎN DOMENIUL AERONAUTIC,  ÎN DOMENIUL AERONAUTIC,     

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAŞOVPE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAŞOVPE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAŞOVPE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAŞOV    

Ing. Manuela NICULA, 
EUROCOPTER – ROMÂNIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

Tradiţia cooperării între IAR şi Eurocopter – 
Franţa (fosta Aerospatiale). Încă din anul 1970 a 
început o fructuoasă colaborare între firma Eurocopter 
din Franţa (fosta Aerospatiale) şi firma IAR – Braşov 
(fosta ICA Ghimbav). 

În anul 1970 a început derularea programului Alouette III, 
în cadrul căruia IAR a fabricat 201 aparate (122 pentru 
piaţa internă din România şi 79 pentru export). În anul 
1974 a început derularea programului PUMA SA330, în 
cadrul căruia IAR a fabricat 163 de aparate (106 pentru 
piaţa internă şi 57 pentru export). De asemenea, IAR a 
fabricat 50 de structuri pentru export. 

În afară de acestea, IAR a fost şi este un important 
furnizor de piese de schimb şi dispozitive pentru 
Eurocopter – Franţa. De asemenea, execută lucrări de 
revizie generală, reparaţii, întreţinere şi modernizare la 
cele două tipuri de elicoptere (VIP, urgenţe medicale, pază 
de coastă, transport trupe şi configuraţie de luptă). 

Crearea firmei EUROCOPTER – ROMÂNIA. 
Necesitatea de a relansa activităţile legate de elicopterele 
Puma şi Alouette pe piaţa mondială a dus la crearea unei 
firme mixte (joint-venture), în care participarea IAR este 
de 49%, iar a firmei „mamă“, Eurocopter, este de 51%. 

Avantajele acestei comuniuni sunt legate în primul 
rând de întâmpinarea cerinţelor pieţei mondiale folosind în 
întregime capacităţile şi mijloacele disponibile în cele 
două societăţi, IAR şi Eurocopter – Franţa. În plus, s-au 
redus riscurile în perioada de început a firmei şi s-a putut 
realiza o implementare rapidă. 

Scurtă prezentare a firmei EUROCOPTER – 
FRANŢA. Firma Eurocopter (EC) este o companie 
europeană formată din firma „mamă“ franco-germană şi 15 
firme subsidiare din toată lumea. 

Eurocopter este liderul în industria mondială de 
elicoptere şi aparţine grupului EADS (European Aero-
nautic Defence and Space Company), al treilea ca 
mărime în lume. 

Politica EC de a creşte continuu satisfacţia clienţilor 
săi a dus la înfiinţarea mai multor firme subsidiare şi 
afiliate pe suprafaţa globului, care să se ocupe cu vânzările 
locale şi cu suportul client din zonă. 

Mai mult de 40 de armate din toată lumea se bazează 
pe firma Eurocopter. 

Obiectivele noii firme EUROCOPTER – 
ROMÂNIA sunt următoarele: 

• dezvoltarea şi modernizarea industriei locale de 
aviaţie pe platforma industrială de la Braşov – Ghimbav, 
cu IAR ca partener; 

• creşterea competivităţii grupului Eurocopter pe piaţa 
mondială, pentru revizie generală, reparaţii şi modernizări 
la elicopterele Puma şi Alouette; 

• vânzarea şi asigurarea suportului-client pentru 
operatori civili şi militari în România şi în ţările vecine; 

• suport-client pentru forţele NATO care operează în 
centrul Europei; 

• crearea la Braşov a unui pol industrial important 
pentru grupul EC – EADS. 

Produsele de bază ale firmei EUROCOPTER – 
ROMÂNIA sunt: 

1) din prima şi a doua generaţie: Puma; Alouette; AS 365 
Dauphin; Ecureuil. 

2) din noua generaţie: EC 135; EC 120; EC 155 şi altele. 
Activităţile Puma şi Alouette desfăşurate de Eurocopter – 

România sunt: 
• vânzări şi marketing – cooperare cu reţeaua 

comercială EC; 
• revizie generală, reparaţii şi modernizare; 
• linie de montaj general, teste la sol şi în zbor; 
• servicii complete pentru clienţi; 
• subcontractare la IAR a fabricaţiei, reviziei generale 

şi reparaţiei pentru subansamble structurale, cablaje şi 
echipamente; 


