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76 de persoane salvate de piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., în 

perioada 07-13.10.2019  

În perioada 07 - 13.10.2019, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. au 

efectuate misiuni în volum de 189:16 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost efectuate 80 de misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 

122:14 ore de zbor, fiind salvate 76 de persoane. 

Intervențiile au constat în acordarea primului ajutor și transportarea medicală de 

urgență a persoanelor aflate în dificultate și au fost executate prin Punctele de Operare 

Aeromedicală S.M.U.R.D., astfel: București – 16 misiuni, Târgu Mureș – 15 misiuni, Iași – 

1 misiune, Craiova – 8 misiuni, Arad – 11 misiuni, Galați – 5 misiuni, Constanța – 16 

misiuni și Jibou – 8 misiuni;  

Activitatea aeriană S.M.U.R.D. este destinată salvării pacienţilor aflaţi în stare 

critică, care necesită o intervenţie rapidă şi de înaltă competenţă. 

2. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră: 08:50 ore de zbor, 

după cum urmează 

- În perioada 07-11.10.2019, Unitatea Specială de Aviație Caransebeș a executat cu 

elicopterul IAR 316B nr.106, la solicitarea I.G.P.F., misiuni de patrulare și supraveghere 

aeriană a zonei de responsabilitate a I.T.P.F. Timișoara. 

3. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române: 10:45 ore de zbor, astfel: 

- În perioada 12-13.10.2019, Unitatea Specială de Aviație Caransebeș, cu elicopterul 

IAR 316B nr.106, a executat misiuni de monitorizare a traficului rutier, în vederea 

survolării principalelor artere rutiere care concentrează valori ridicate de trafic, cu 

preponderență pe DN 1 Brașov – București. 

4. Pentru instruirea personalului: 14:39 ore de zbor 

5. Zboruri tehnice/ rulaj aerian/ transport mentenanță: 32:48 ore zbor. 
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