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Activitate festivă la Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. Primul elicopter intrat în 

dotarea flotei SMURD, a atins borna de 10.000 de ore de zbor în slujba românilor.  

Astăzi, 29 ianuarie a.c., în cadrul unei activități festive organizate la Inspectoratul 

General de Aviație al M.A.I., a fost celebrată atingerea bornei de 10.000 de ore de zbor 

de către elicopterul EC-135 nr. 334, primul elicopter intrat în dotarea flotei SMURD. 

La aceast eveniment au participat domnul secretar de stat, șef al Departamentului pentru 

Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, dr. Bogdan Oprița, medic șef al UPU-SMURD 

Floreasca, Georges Durdilly, director general al Airbus Helicopters România, cadre 

militare ale Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. și ale Unității Speciale de 

Aviație București. 

Cu această ocazie, pentru meritele deosebite în salvarea vieții cetățenilor în situații de 

urgență și participarea la acțiunile de acordare a asistenței medicale de urgență, domnul 

doctor Raed Arafat a conferit Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., emblema de 

onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, iar piloții și personalul tehnic care 

au deservit elicopterul au primit diplome aniversare. 

Secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat a mulțumit colegilor de la Inspectoratul 

General de Aviație al M.A.I. și medicilor, paramedicilor SMURD, echipajelor medicale, 

pentru contribuția adusă dezvoltării sistemului integrat de management al situațiilor de 

urgență, pentru obținerea unor performanțe profesionale deosebite și îndeplinirea unor 

servicii de excepție în executarea misiunilor aeromedicale. 

De asemenea, a adresat mulțumiri tuturor celor care, în ultimii ani, prin forță, implicare 

și determinare au dus la bun sfârșit misiuni de salvare complexe, reușind să clădească, 

pas cu pas, sistemul medical de urgență din România. 

     ***  

Acum mai bine de 15 ani, la data de 03.08.2004, intra în dotarea Ministerului Afacerilor 

Interne, una dintre primele aeronave EC-135, înmatriculată cu nr. 334, moment ce a 

reprezentat un reper cu o semnificație deosebită pentru creșterea calității și eficienței 

actului medical din România. Acesta a dus la o scădere semnificativă a timpului de 

intervenție la locul solicitării, respectiv a perioadei scurse între momentul apelului și 



momentului sosirii echipajului de urgență la pacient, cât și pentru diminuarea duratei și 

ameliorarea condițiilor în care este transportat la un serviciu medical competent. 

În cei 15 ani de operare aeromedicală, în misiuni SMURD, folosirea acestui elicopter și-

a dovedit utilitatea, fiind o aeronavă adaptabilă rapid tuturor tipurilor de solicitări 

apărute. Toate avantajele – în special mentenața flexibilă, viteza de deplasare, spațiul 

mic necesar pentru aterizare, operarea pe timp de zi și de noapte, versatilitatea în 

intervențiile montane cu ajutorul troliului – sunt factori esențiali în salvarea vieților 

omenești. 

Atingerea impresionantei borne de 10.000 de ore de zbor a fost realizată parcurcând un 

drum lung al evoluției, marcat de pasiune, de vocația pionieratului, dar și de sacrificii. 

Aceste sacrificii, materializate în misiuni deosebit de dificile și de diverse, puse în 

slujba țării și a semenilor, au fost depășite cu succes de toți colegii noștri care ne-au 

transmis, de-a lungul anilor, experiența și dăruirea lor. 

Elicopterul EC-135 s-a demonstrat a fi un camarad de nădejde al tuturor piloților care au 

avut onoarea să fie la manșa acestuia, cu ajutorul căruia au fost efectuate misiuni dintre 

cele mai dificile, fie că a fost vorba de misiuni primare, secundare sau speciale, 

efectuate pe teritoriul național sau internațional.  

Activitatea elicopterului se cuantifică în ore de zbor, dar dincolo de acest număr, cel mai 

important aspect este reprezentat de numărul persoanelor care astăzi trăiesc datorită 

zborurilor prin care această aeronavă a reușit să facă diferența dintre viață și moarte. 

Una dintre miile de inimi, a fost salvată cu ajutorul elicopterului 334 în data de 

13.01.2013, o zi în care aeronava a decolat cu destinația Brasov pentru a prelua o 

victima aflată în stare gravă, accidentată pe munte. Intervenția a fost una de o 

complexitate ridicată din punct de vedere al condițiilor meteo. Aeronava s-a comportat 

impecabil iar misiunea a fost îndeplinită cu succes. Astăzi, pacienta aflată în stare gravă 

în acea zi, este membru în cadrul echipajelor medicale care zboară cu elicopterul 334 

pentru a continua maratonul în care aeronava a decolat pentru prima oara în urmă cu 

mai bine de 15 ani. 

Un lucru este sigur și anume faptul că în Romania, cea mai mare mulțime de oameni 

salvați cu un elicopter, stă în spatele celor 10.000 de ore zburate cu 334, iar oamenii, cei 

care l-au facut pe 334 să zboare, medicii și asistenții care au făcut posibile toate 

manevrele medicale: înainte, în timpul și după zborul cu 334, piloții, tehnicienii și 

salvatorii care l-au mânuit pe 334 cu multă grijă, cu pasiune și cu mult drag, ei sunt 

oamenii care stau în spatele succesului lui 334! 

La mulți ani 334 și la cat mai multe ore de zbor! 

      *** 
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