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13 persoane salvate în ultimele 24 de ore: piloții Inspectoratului General de Aviație 

al M.A.I. au efectuat 14 misiuni pe întreg teritoriul național  

Ieri, 08 ianuarie 2020, piloții Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. au efectuat un 

număr de 14 misiuni aeromedicale, fiind salvate 13 persoane aflate în dificultate. 

Misiunile au fost efectuate prin punctele de operare aeromedicale, astfel: P.O.A. 

București – 1 misiune primară și 2 misiuni secundare, P.O.A. Târgu Mureș – 1 misiune 

secundară, P.O.A. Jibou – 2 misiuni secundare, P.O.A. Craiova – 1 misiune primară și 1 

misiune secundară, P.O.A. Galați – 1 misiune secundară, P.O.A. Constanța – 1 misiune 

primară și 1 misiune secundară, P.O.A. Iași – 3 misiuni primare. 

       *** 

Misiunile umanitare efectuate cu aeronavele Inspectoratului General de Aviație al 

M.A.I. se împart în trei categorii, după cum urmează: 

1. Misiunile medicale primare vizează: 

- accidentele rutiere grave și alte tipuri de accidente în care o persoană sau mai multe 

persoane se află în pericol vital din cauza leziunilor suferite sau din cauza împrejurărilor 

în care se află; 

- pacienții aflați în stare critică în localitățile umane mici sau cele rurale, localitățile sau 

locurile în care lipsește asistența medicală de urgență calificată pentru cazul respectiv; 

- pacienții critici, accidentați, intoxicați sau cu alte îmbolnăviri acute, transportați de 

ambulanțe sau de alte mijloace de transport la unități sanitare sau spitale care nu pot 

asigura stabilizarea și asistența medicală de urgență corespunzătoare cazurilor 

respective, fiind necesar transferul de urgență către centre medicale specializate aflate la 

distanță; 

- pacienții suferind de afecțiuni acute cu potențial mare de agravare, în lipsa altor 

mijloace de intervenție corespunzătoare în apropiere sau care pot să ajungă mai repede 

decât elicopterul; 

- intervenția în sprijinul echipajelor de urgență și de prim ajutor ale serviciilor de 

asistență medicală de urgență prespitalicească publice sau private sau ale altor servicii 

publice abilitate, la solicitarea acestora. 



2. Misiunile medicale secundare vizează: 

- cazurile critice aflate internate în unități sanitare care nu pot asigura investigarea și/sau 

asistența medicală corespunzătoare, fiind necesar transferul pacientului către o unitate 

sanitară specializată; 

- transferul nou-născuților aflați în stare critică, care necesită asistență medicală 

calificată pe durata transferului și necesită incubator și echipamente medicale de 

monitorizare și eventual ventilație; 

3. Misiunile speciale vizează: 

- transportul personalului specializat pentru transplant; 

- transportul organelor prelevate în vederea transplantului; 

- misiunile de căutare/salvare; 

- alte misiuni de natură medicală fie cu caracter umanitar, fie cu implicații directe în 

domeniul siguranței publice și/sau al siguranței naționale, ordonate de Ministerul 

Sănătății sau de Ministerul Afacerilor Interne și care nu pot fi efectuate în timp util 

și/sau în siguranță cu alte mijloace.     

      *** 
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