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

perioada 04.11- 10.11.2019  

În perioada 04.11 - 10.11.2019, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. 

au efectuate misiuni în volum de 213:26 ore de zbor, astfel:  

1. Au fost efectuate 87 de misiuni SMURD/umanitare, totalizând un număr de 99:08 

ore de zbor, fiind salvate 80 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 – 18 misiuni (6 misiuni au fost efecuate cu 

avionul de tip CESSNA Citation  V), Târgu Mureș – 18 misiuni, Iași – 6 misiuni, Craiova 

– 6 misiuni, Arad – 8 misiuni, Galați – 10 misiuni, Constanța – 11 misiuni și Jibou – 10 

misiuni;  

2. În sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: 00:39 ore de zbor, 

după cum urmează: 

- În data de 05.11.2019, Detașamentul Aeromedical a executat, cu elicopterul de tip 

EC-135, din cadrul POA Jibou, o misiune de suport aerian, în cadrul “exercițiului intern 

județean privind antrenarea structurilor de management și intervenție ca urmare a 

producerii unui accident feroviar la trecerea de cale ferată Hereclean, județul Sălaj. 

3. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române: 18:14 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;  

- În data de 04.11.2019, Unitatea Specială de Aviație București a executat, cu 

elicopterul de tip IAR 316B nr. 106, o misiune de recunoaștere aeriană cât și intervenția 

pentru căutarea unei persoane dispărute în zona comunei Pecineaga, județul Constanța; 

 



- În perioada 05 - 07.11.2019, Unitatea Specială de Aviaţie București, cu elicopterul 

de tip EC 135 nr. 290 echipat cu FLIR, a executat misiuni pentru prevenirea și combaterea 

faptelor ilegale asociate pescuitului, circulației, depozitării, prelucrării primare și 

comercializării produselor piscicole, pe raza județului Tulcea. 

 4. În sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră: 18:15 ore de zbor, 

astfel: 

- În perioada 08 – 12.11.2019, Unitatea Specială de Aviaţie București a executat cu 

elicopterul de tip EC 135 nr. 290 echipat cu FLIR, misiuni de patrulare și supraveghere 

aeriană a zonei de responsabilitate a I.T.P.F. Sighetu Marmației. 

5. Pentru instruirea personalului: 60:32 ore de zbor; 

6. Zboruri tehnice/rulaj aerian/transport mentenanță: 16:03 ore de zbor; 
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