
 

INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE AL M.A.I. 

Calea Ion Zăvoi, nr.14, Sector 1, București, telefon 021.310.43.99, Fax 021.311.39.09, email: 

comunicare.ia@mai.gov.ro, purtător de cuvânt: slt. Fricosu Eugen 

                    

BULETIN INFORMATIV 

Nr. 4 din 22 octombrie 2019 

 

 

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

perioada 14 - 20.10.2019  

În perioada 14 - 20.10.2019, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. au 

efectuate misiuni în volum de 182:08 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost efectuate 78 de misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 

108:36 ore de zbor, fiind salvate 72 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 – 10 misiuni, Târgu Mureș – 12 misiuni, Iași – 

6 misiuni, Craiova – 9 misiuni, Arad – 9 misiuni, Galați – 6 misiuni, Constanța – 13 

misiuni și Jibou – 13 misiuni;  

În data de 18.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat transferul cu avionul de 

tip CESSNA Citation  V nr. 1122, a unui pacient în vârstă de 1 an, de la Spitalul Clinic de 

Urgență pentru Copii “Marie Sklodowska Curie” București, la Spitalul Pronto Soccorso 

Pediatrico din Padova, Italia, pe traiectul de zbor Băneasa - Arad - Veneția și retur. 

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 pentru Situații de Urgență: 6:45 ore de zbor 

ore de zbor, după cum urmează: 

- În data de 16.10.2019, Unitatea Specială de Aviație Iași a executat, cu elicopterul 

de tip Mi-8 nr. 736, echipat în variantă medicală, o misiune de suport aerian, în cadrul 

exercițiului cu forțe și mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenție în 

vederea îndeplinirii misiunilor specifice în cazul producerii unui incendiu la bordul unei 

aeronave B 737-800 care ulterior aterizează pe aeroportul “George Enescu” Bacău, în 

județul Bacău.  

- În data de 20.10.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul de tip Mi-17 nr. 108, în sprijinul I.G.S.U., o misiune de transport aerian a unui 



container de locuit pentru o familie care a rămas sinistrată în urma unui incendiu, în care a 

ars total locuința, în zona orașului Câmpeni, județul Alba. 

3. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române: 5:35 ore de zbor ore de 

zbor, astfel: 

- În perioada 19 - 20.10.2019, Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeș, cu 

elicopterul de tip IAR 316B nr. 106, a executat misiuni de monitorizare trafic rutier în 

vederea survolării principalelor artere rutiere care concentrează valori ridicate de trafic, în 

special pe DN1 Brașov – București. 

4. Pentru instruirea personalului: 21:20 ore de zbor; 

5. Zboruri tehnice/rulaj aerian/transport mentenanță: 23:27 ore de zbor; 

6. Din rezerva de zbor alocată Inspectoratului General de Aviație al M.A.I.: 16:25 

ore de zbor, astfel: 

- În perioada 15 - 18.10.2019, Unitatea Specială de Aviaţie București a executat, cu 

elicopterul de tip Mi-17, nr.108, o misiune în sprijinul Asociației Salvamont Bistrița-

Năsăud pentru transportul a 10 tone de material (lemn, nisip, ciment, panouri sandwich, 

etc.) necesare pentru construirea unui refugiu montan în masivul Rodnei, zona Șaua 

Gârgălău.  

- În perioada 18 - 19.10.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul tip Mi-17, nr.108, o misiune în sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont 

– Salvaspeo Cluj pentru transportul unei structure metalice în zona rezervației Cheile 

Turzii.        
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