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EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI GENERAL DE 

AVIAȚIE AL M.A.I. PE ANUL 2017 

În data de 08.02.2018, la sediul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. a 

avut loc evaluarea activității instituției pe anul 2017. La această activitate au fost 

prezenți: domnul dr. Raed Arafat – Secretar de stat și Șef al Departamentului 

pentru Situații de Urgență, domnul comisar șef de poliție Mihai Valeriu – 

subsecretar de stat în M.A.I., reprezentanți ai S.T.S. și S.M.U.R.D. Regiunea 

București – Ilfov, cât și ai celorlalte structuri ale M.A.I. 

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. este unitatea centrală de aviație a 

Ministerului Afacerilor Interne, care se află în coordonarea secretarului de stat 

pentru ordine și siguranță publică, respectiv a secretarului de stat - șef al 

Departamentului pentru Situații de Urgență, fiind o structură militară 

independentă, cu personalitate juridică și competență generală, care asigură 

suportul aerian pentru executarea tuturor atribuțiilor specifice ce revin structurilor 

ministerului. Misiunile executate de I.G.Av. au un specific aparte față de cel al 

unităților similare ale celorlalte instituții din sitemul național de apărare, ordine și 

siguranță publică sau civile, prin  faptul că, acestea sunt executate în sprijinul 

forțelor de ordine publică, al comunității și al altor instituții din arcul 

guvernamental. 

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. are în componență 5 unități speciale 

(cu sediile în București, Caransebeș, Cluj, Iași și Tulcea) și 7 puncte de operare 

aeromedicală (București, Târgu-Mureș, Iași, Arad, Craiova, Constanța și Galați) 

De asemena, I.G.Av. este componentă a Sistemului național de servicii medicale 

de urgență și desfășoară activități în cooperare cu S.M.U.R.D. și Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență, ca operator aerian medical pentru Ministerul 

Sănătății.  

 

 

 



Domnul comandor Cârstoiu Traian-Ioan, împuternicit inspector general, a 

prezentat evaluarea activității Inspectoratului General de Aviație pe anul 2017 – 

date referitoare la obiectivelele instituționale, managementul resurselor 

instituționale, realizările în domeniul de competență, suportul decizional, 

cooperarea interinstituțională și internațională, accesarea fondurilor externe 

nerambursabile,  managementul comunicării instituționale. Domnul comandor 

Cârstoiu Traian-Ioan a prezentat și dificultățile întămpinate în activitatea 

desfășurată în anul 2017, cât și obiectivele I.G.Av. pentru anul 2018. 

În perioada de referință, situația orelor de zbor executate pe categorii de misiuni se 

prezintă astfel: 

 Misiuni sprijin (structuri operative ale M.A.I.) – 1.418 ore de zbor (14.81 %) 

 Misiuni S.M.U.R.D. – 6.543 ore de zbor (68.38 %) 

 Zbor instrucție personal navigant I.G.Av. – 1.026 ore de zbor (10.71 %) 

 Misiuni internaționale – 207 ore de zbor (2.16 %) 

 Alte misiuni – 378 ore de zbor ( 3.94%) 

Cele mai multe misiuni executate în anul 2017 de către piloții I.G.Av. sunt cele de 

tip S.M.U.R.D., cu o pondere de 68.38% din numărul total de misiuni, cu o 

creștere de 431 ore de zbor față de anul 2016. 

Domnul dr. Raed Arafat, Secretar de stat și Șef al Departamentului pentru Situații 

de Urgență a ținut să evidențieze profesionalismul de care personalul I.G.Av. a dat 

dovadă pe timpul desășurării misiunilor specifice, cât și importanța 

Inspectoratului General de Aviație în îndeplinirea cu succes a misiunilor de tip 

umanitar și a celor S.M.U.R.D. 

Totodată, domnul Raed Arafat a precizat că unele din obiectivele principale 

reprezintă reducerea deficitului de personal, îndeosebi a personalului navigant, a 

resurselor tehnice, cât și faptul că disponibilizarea aeronavelor medicale PIPER 

PA-42 și CESSNA Citation V, aflate în dotarea I.G.Av., trebuie făcută cât mai 

repede posibil. 

În concluzie, Inspectoratul General de Aviație este în măsură ca în anul 2018 să 

asigure sprijin aerian structurilor M.A.I., să execute misiuni umanitare 

S.M.U.R.D., precum și să răspundă la solicitările celorlalte instituții ale statului, 

ale administrației publice centrale și locale și ale societății civile, pentru 

îndeplinirea responsabilităților cuprinse în actele normative în vigoare și în 

protocoalele de colaborare/planurile de acțiune încheiate cu alte instituții. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


