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

perioada 28.10 - 03.11.2019  

În perioada 28.10 - 03.11.2019, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. 

au efectuate misiuni în volum de 118:01 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost efectuate 73 de misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 84:56 

ore de zbor, fiind salvate 68 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 – 6 misiuni, Iași – 

8 misiuni, Craiova – 7 misiuni, Arad – 10 misiuni, Galați – 9 misiuni, Constanța – 9 

misiuni și Jibou – 8 misiuni;  

- În data de 28.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat cu avionul de tip 

CESSNA Citation  V nr. 1122, transportul unei echipei medicale de prelevare de organe de 

la Institutul Clinic Fundeni, pe traiectul București – Sibiu – București; 

- În data de 30.10.2019, Detașamentul Aeromedical a executat transferul cu avionul 

de tip CESSNA Citation V nr. 1122, de la clinica de recuperare Grafliche Kliniken 

„MORITZ KLINIK”, Germania, în România, pe traiectul Băneasa – Arad – Leipzig/Halle 

– Timișoara – Băneasa; 

2. În sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: 03:50 ore de zbor, 

după cum urmează: 

- În data de 28.10.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul de tip MI-17 nr. 108 echipat cu Bambi Bucket, o misiune pentru cercetarea și 

supravegherea aeriană a zonei afectate de incendiul izbucnit în zona Cornereva – Rusca 

Teregova, facilitând astfel evaluarea situației, conducerea și coordonarea acțiunilor. 

3. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române: 05:08 ore de zbor, astfel: 

- În data de 03.11.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul de tip EC 135 nr. 290 echipat cu FLIR, o misiune de recunoaștere aeriană cât și 



intervenția pentru căutarea unei persoane dispărute în zona comunei Pecineaga, județul 

Constanța. 

4. În sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române: 06:15 ore de zbor, 

astfel: 

- În perioada 28.10-01.11.2019 Inspectoratul General de Aviaţie a organizat, în 

colaborare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, “Stagiul de pregătire 

avansată în domeniul salvării cu suport aerian folosind troliul”, convocare ce s-a desfăşurat 

în locațiile de antrenament ale Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi 

Montan Sinaia. 

5. Pentru instruirea personalului: 05:02 ore de zbor; 

6. Zboruri tehnice/rulaj aerian/transport mentenanță: 12:50 ore de zbor; 
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