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

perioada 21 - 27.10.2019  

În perioada 21 - 27.10.2019, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. au 

efectuate misiuni în volum de 162:57 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost efectuate 68 de misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 

101:58 ore de zbor, fiind salvate 60 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 – 11 misiuni, Iași – 

2 misiuni, Craiova – 8 misiuni, Arad – 14 misiuni, Galați – 1 misiune, Constanța – 13 

misiuni și Jibou – 9 misiuni;  

- În data de 21.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat transferul cu avionul 

de tip CESSNA Citation  V nr. 1122, al unui pacient în vârstă de 3 luni, de la Spitalul 

Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, la Centrul I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, 

Milano, Italia; 

- În data de 23.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat transferul cu avionul 

de tip CESSNA Citation V nr. 1122, al unei paciente, de la Spitalul Helios Klinikum 

Krefeld GmbH, Germania, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pe traiectul de zbor 

Băneasa – Sibiu – Arad – Dusseldorf și retur; 

2. În sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: 04:26 ore de zbor 

ore de zbor, după cum urmează: 

- În data 25.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat, cu elicopterul de tip   

EC-135, din cadrul Punctului de Operare Aeromedical Târgu Mureș, echipat cu troliu, o 

misiune de suport aerian, în cadrul “Exercițiului cu forțe și mijloace în teren privind 

antrenarea structurilor de intervenție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în cazul 

gestionării unei situații de urgență generată de un accident aviatic în zona montană”, 

organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în masivul Piatra Craiului, 

județul Brașov; 



3. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române: 05:49 ore de zbor ore de 

zbor, astfel: 

- În perioada 26 - 27.10.2019, 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: 33:26 ore de zbor; 

5. Zboruri tehnice/rulaj aerian/transport mentenanță: 15:13 ore de zbor; 

6. Din rezerva de zbor alocată Inspectoratului General de Aviație al M.A.I.: 02:05 

ore de zbor, astfel: 

- În data de 21.10.2019, Unitatea Specială de Aviaţie București a executat, cu 

elicopterul de tip Mi-17, nr.108, o misiune în sprijinul Salvamont Sibiu pentru evacuarea 

unui refugiu turistic dezafectat, precum și pentru transportul unor materiale de construcții 

necesare realizării unei platforme de aterizare pentru elicopterele de intervenție, în zona 

Lacului Calțun din Munții Făgăraș, județul Sibiu; 

- În data de 21.10.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul de tip Mi-17, nr.108, o misiune de transport a 1000 kg de sare bulgări, necesară 

administrării complementare a faunei sălbatice (capre negre, cervidae), aflate în zona 

alpină a Văii Sărății din Munții Făgăraș. 
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