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Buletin informativ nr.4 din 19.10.2018 

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

perioada 10 - 16.10.2018 

 

În perioada 10 - 16.10.2018, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. 

au executat un număr de 206:19 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost executate 104 misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 

165:35 ore de zbor, fiind salvate 97 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. 

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 Române: 02:01 ore de zbor; 

 - În data de 10.10.2018, Unitatea Specială de Aviație București a executat cu un 

elicopter de tip EC-135 echipat cu FLIR, o misiune pentru asigurarea suportului aerian 

în cadrul exercițiului comun cu unitățile speciale de intervenție din Grecia, Cipru și 

Bulgaria, denumit ATLAS COMMON CHALLENGE “ACC II 2018’’. 

3. În sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: 08:34 ore de 

zbor; 

- În data de 10.10.2018, Detașamentul Aeromedical a executat cu un elicopter 

EC-135, aflat în serviciu S.M.U.R.D. la Punctul de Operare Aeromedicală Târgu Mureș, 

la solicitarea I.S.U.J. Sălaj, o misiune în vederea asigurării suportului aerian – evacuare 

aeromedicală, cu ocazia desfășurării exercițiului județean privind antrenarea structurilor 

de intervenție în stingerea incendiilor izbucnite în industria chimică pe raza județului 

Zalău. 

- În perioada 13-14.10.2018, în cadrul exercițiului “SEISM 2018”, Unitatea 

Specială de Aviație București a executat cu un elicopter de tip EC-135 echipat cu FLIR 

și un elicopter de tip Mi-17, misiuni de survol în vederea evaluării zonelor afectate de 

seism; 

- În data de 14.10.2018, în cadrul exercițiului “SEISM 2018”, Unitatea Specială 

de Aviație București a executat cu un elicopter de tip Mi-17 echipat medical, o misiune 

de transport a 2 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgență la UPU Craiova, pe 

traiectul de zbor Băneasa – Aeroportul Internațional Craiova – Băneasa; 



- În data de 15.10.2018, în cadrul exercițiului “SEISM 2018’’, Unitatea Specială 

de Aviație București a executat cu un elicopter de tip Mi-17 echipat medical, o misiune 

de transport a unui pacient de la EMT Israel la UPU Iași. 

- În data de 16.10.2018, în cadrul exercițiului “SEISM 2018’’, Unitatea Specială 

de Aviație București a executat cu un elicopter de tip Mi-17 echipat medical, o misiune 

de transport a 3 pacienți de la EMT Israel la Baza 90 Otopeni, pe traiectul de zbor 

Băneasa – EMT Israel – Baza 90 Otopeni – Băneasa. 

4. Pentru instruire: 15:20 ore de zbor; 

5. Zboruri tehnice/ rulaj aerian/ transport mentenanță: 14:49 ore de zbor. 

 

      *** 

În perioada 13 – 17.10.2018, s-a desfășurat Exercițiul național “SEISM 2018”, 

cel mai amplu exercițiu organizat sub coordonarea Uniunii Europene în domeniul 

gestionării situațiilor de urgență. 

 Pe parcursul desfășurării exercițiului, piloții Inspectoratului General de Aviație al 

M.A.I. au fost solicitați să execute un număr de 8 misiuni, intervenind în situații diverse, 

respectiv 3 misiuni de transport și transfer aeromedical al victimelor pentru acordarea 

asistenței medicale spitalicești în alte localități, iar alte 5 misiuni au constat în 

asigurarea sprijinului aerian pentru cercetarea și supravegherea zonei afectate de 

producerea seismului, asigurând transmiterea imaginilor captate cu ajutorul sistemului 

FLIR, facilitând evaluarea în timp real a situației, conducerea și coordonarea acțiunilor. 
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