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Eveniment important de raportat: 

 

 

În data de 31 martie 2021,  la sediul Statului Major al Forţelor Aeriene, Aerostar S.A. 

a primit din partea Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale (AAMN) certificatul privind 

autorizarea proiectării modificărilor şi reparaţiilor pentru aeronavele de stat din România  

conform cerințelor RMAR 21J.   

Cerințele RMAR (Romanian Military Airworthiness Requirements) privesc 

certificarea aeronavelor de stat din România și a produselor, pieselor și echipamentelor 

aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și de producție, întreţinere și de 

pregătire pentru întreţinere.  

Având în vedere domeniul complex de activități desfășurat de Aerostar S.A., procesul 

de autorizare a societății de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională va continua cu 

parcurgerea etapelor necesare în vederea obținerii pe parcursul acestui an a autorizărilor 

pentru celelalte tipuri de activități desfășurate de societate pentru tehnica de aviație militară, și 

anume, pentru: Întreținere conform RMAR 145, Producție conform RMAR 21 G și Pregătire 

pentru întreținere conform RMAR 147. 

Certificatul de aprobare militară a Organizației de Proiectare emis de către AAMN are 

numărul RO.AAMN.21.J.00002, având ca domeniu proiectarea reparațiilor și modificărilor la 

avioanele mici și mari, precum și proiectarea reparațiilor și modificărilor la sistemele 

hidraulice și pneumatice și tren de aterizare pentru elicoptere, în baza experienței și expertizei 

dovedite pentru platforme și sisteme de tip MiG-21 LancerR, IAK-52, echipamente 

hidropneumatice și trenuri de aterizare pentru avioanele IAR-99 ȘOIM și elicopterele IAR 

316 și IAR 330 din dotarea Forțelor Aeriene Române. 

Această autorizare crează noi oportunităţi de dezvoltare pentru AEROSTAR S.A. și 

demonstrează capacitatea societății de a proiecta modificări pentru aeronavele militare din 

dotarea Forțelor Aeriene Române, cât și pentru programele viitoare ale Armatei Române. 
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