
PS 2.2.2 - Agregat hidraulic pentru operațiuni de mentenanță 
la elicoptere 

 
Inspctoratul General de Aviație susține activitatea de cercetare-dezvoltare prin inițierea, 

sub coordonarea structurii unice de specialitate din cadrul Direcției Generală Logistică, Centrul 

de Coordonare a Cercetării Științifice, mai multor proiecte de cercetare-dezvoltare. 

În vederea creșterii nivelului tehnic și performanțelor activității de mentenanță 

Inspectoratul General de Aviație are în curs de realizare proiectul de cercetare-dezvoltare cu 

denumirea PS 2.2.2. – Agregat hidraulic pentru operațiuni de mentenanță la elicoptere, 

cuprins în Planul Sectorial de cercetare - dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma atribuirii contractului de finanțare prin sistemul competițional, procedura de 

selectare ”cerere de ofertă”, corespunzător prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 1266 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de 

cercetare – dezvoltare,  Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială “ Elie 

Carafoli”, acesta din urmă a realizat primele două etape ale proiectului, aferente anului 2018. 

            Valoarea  proiectului: 240.000lei (120.000 lei buget de stat + 120.000 lei cofinanţare) 

Obiectiv proiect: 

General: Creşterea capacităţii operative a structurilor ministerului. 

Specific: Asigurarea stării de operativitate a mijloacelor aeriene de mobilitate. 

 

Prezentare proiect: 

Proiectul are ca scop proiectarea și realizarea pe bază de documentație a unui agregat 

destinat controlului la sol şi asigurării mentenanței instalațiilor hidraulice ale aeronavelor de tip 

Mi-8/17 din dotarea beneficiarului. 

Proiectul urmărește realizarea și asimilarea unui agregat destinat controlului la sol şi 

asigurării mentenanței instalațiilor hidraulice ale aeronavelor aflate în dotarea Inspctoratului 

General de Aviație. 

 

Desfasurare proiect: 

Asimilarea proiectului pilot in cadrul proiectului de cercetare se va face pana la etapa 

prototip sistem pilot omologat, corespunzator prevederilor stabilite prin Ordinul ministrului 



 afacerilor interne nr 136 / 2012. 

 Proiectul va fi realizat în 4 etape: 

Anul I -2018 

Etapa I   

Contractorul a desfășurat lucrări vizând identificarea și stabilirea soluțiilor tehnice pentru 

organizarea și realizarea agregatului hidraulic, conform cerințelor autorității contractante. 

Lucrările s-au concretiza în elaborarea unui studiu de soluţii pentru alegerea și implementarea 

variantei oprime de realizare a prototipului. 

Etapa II 

Contractorul a desfășurat lucrări de execuție fizică - parțială - a produsului, pe baza 

documentației constructive elaborate în etapa anterioară. Activitatea sa concretizat cu 

prezentarea de către contractor a lucrărilor efectuate în vederea realizării prototipului. 

            Anul II - 2019 

Etapa III 

Contractorul va desfășura lucrări de execuție fizică și integrare a tuturor componentelor 

produsului, în vederea finalizării și asigurării funcționalității prototipului - agregat hidraulic, 

conform cerințelor beneficiarului. Etapa se va concretiza prin prezentarea de către contractor a 

prototipului definitivat și efectuarea probelor funcționale asupra acestuia. 

Etapa IV 

Contractorul va desfășura activități de omologare și testare operațională la utilizator a 

prototipului, în baza documentaţiilor dedicate elaborate. De asemenea, contractorul va elabora 

documentaţia tehnică de exploatare și mentenanţă și va revizui / definitiva după caz, 

documentaţia constructivă aferentă agregatului hidraulic (specificaţia, proiectul tehnic de 

execuţie etc.).  

Rezultate proiect: 

Rezultatele cercetărilor obţinute în cadrul proiectului aparţin beneficiarului şi sunt reprezentate 

de următoarele elemente: 

 Studiu tehnic pentru definirea și stabilirea arhitecturii prototipului de agregat 

hidraulic; 

 Proiect tehnic de execuție al prototipului; 

 Prototip agregat hidraulic, testat operațional și omologat în condițiile impuse de 

beneficiar, precum și în conformitate cu normativele interne privind cercetarea - 

dezvoltarea în MAI; 

 Raport de testare și validare funcțională prototip; 

 Documentații tehnice de realizare, testare - evaluare operațională, omologare, 

exploatare, mentenanță, prezentare etc.; 

 Program de omologare; 

 Program de testare operațională la structura beneficiară; 



 Rapoarte de testare operațională și omologare; 

 Buletine și certificate de conformitate, calitate și garanție. 

 

 

 


