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EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE PE ANUL 2013

În contextul economic și social defavorabil, determinat de măsurile de reducere a deficitului bugetar și de
contracarare a efectelor crizei economice, I.G.Av. a continuat dezvoltarea prevăzută de Strategia dezvoltării
aviaţiei M.A.I. 2010-2020, contribuind tot mai activ la asigurarea serviciilor medicale de urgență, a ordinii și
siguranței publice, intervenției în situații de urgență, fiind prezent la frontierele UE ori în misiuni internaționale.

Costurile relativ ridicate ale dotării și dezvoltării, se justifică prin contribuția ce o are instituția noastră la
creşterea standardelor de performanţă şi a capacităţii de reacţie a structurilor M.A.I., modernizarea procedurilor de
acţiune în domeniul ordinii publice pentru combaterea fenomenului infracţional şi asigurarea securităţii vieţii, ca
răspuns la noile amenințări și riscuri din spațiul comunitar, precum și din perspectiva integrării în spațiul Schengen.

Înfiinţare: - 01.05.2008 ca inspectorat de aviaţie și 17.11.2008, inspectorat general.
În anul 2013, activitatea I.G.Av. s-a desfăşurat având la bază obiectivul general înscris în Strategie,

respectiv creşterea capacităţii operative în scopul sprijinirii structurilor M.A.I. şi a altor componente din
sistemul public, pentru îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică din România, precum şi
asigurarea unor servicii publice de înaltă eficienţă în domeniul umanitar şi al sănătăţii.

I.CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAŢIE
Din punct de vedere organizatoric, I.G.Av. are în subordine 5 unităţi speciale de aviaţie (București, Iași,

Cluj-Napoca, Tulcea și Caransebeș - ce se află în proces de operaționalizare) şi alte 5 structuri, cea mai prezentă
în misiuni fiind Detaşamentul Aeromedical.

Dotare = 16 elicoptere și 1 avion medicalizat: 6 elicoptere grele (3 MI-17 și 3 MI-8), 10 elicoptere
ușoare (8 EC-135 și 2 IAR 316B) și 1 avion medicalizat PIPER PA-42 Cheyenne III. Dintre cele 8 elicoptere EC-
135, 6 execută misiuni tip SMURD în cadrul Detașamentului Aeromedical.

Scăderea numărului de posturi repartizate inspectoratului general și posibilitățile limitate de încadrare a
celor existente, a generat unele dificultăți în executarea misiunilor de zbor și a activităţilor aeronautice.

La data de 31.12.2013, din totalul de 591 posturi prevăzute, erau încadrate 348, reprezentând 59%.
În prezent, din necesarul de 126 piloţi sunt încadraţi 66, ceea ce reprezintă 55%.
Având în vedere nevoile operative ale inspectoratului general, în anul 2013 a început școlarizarea în

instituții de învățământ militare 19 studenți (10 viitori piloți, 9 controlori de trafic) și un elev.
Au fost transferați de la MApN și numiți în funcții, 6 piloți pentru operarea avionului medicalizat.
Operatorii căutare, salvare-evacuare, pregătiți corespunzător și brevetați de SMFA, au executat în

perioada de referință zeci de misiuni, pe timpul manifestărilor extreme ale fenomenelor meteorologice (ninsori
abundente și viscol), stingerea incendiilor din zona montană, transportul și distribuirea de alimente, apă și ajutoare
umanitare în zone afectate de calamități, precum și misiuni umanitare.

De asemenea, 8 ofițeri M.A.I. urmează cursuri (cu durata de 12-15 luni) pentru dobândirea calităţii de pilot
de elicopter la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, începând cu data de 26.11.2013.

În scopul operaţionalizării Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, înființată la data de 01.12.2013, a
fost iniţiat un memorandum privind ocuparea a 5 posturi de pilot şi a 4 posturi de maistru militar prin recrutare şi
selecţie din sursă externă, fiind obţinute avizele ministerelor cu competenţe în domeniu. În primele luni din anul
2014, vor fie inițiate procedurile pentru încadrarea acestor posturi.

MISIUNI DE ZBOR - în Planul cadru de alocare a resursei de zbor, în anul 2013 au fost prevăzute 8200
ore de zbor, dintre care au fost executate 5789 ore, reprezentând aproximativ 71%.

Situația misiunilor de zbor executate:
556 ore zbor în misiuni în sprijinul instituţiilor/structurilor M.A.I., din 1000 ore planificate, aprox. 56%;
344 ore zbor alte misiuni (tehnic, FRONTEX etc), din 500 ore planificate, aprox. 70%;
827 ore zbor instrucție, din 1702 ore planificate, aprox. 49%;
4062 ore misiuni SMURD, din 4998 ore planificate, aprox. 81%, dintre care 140 ore cu avionul medicalizat.
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Detaşamentul Aeromedical a coordonat activitatea a 5 Puncte de operare aeromedicală (Bucureşti, Tg.
Mureş, Iaşi, Arad, și Craiova) executând misiuni și în zona Constanţa, unde va fi înființat un nou punct de operare.
Menționăm că toate punctele de operare (inclusiv Constanța) sunt dotate cu elicoptere.

Conform Strategiei, în 2014 vor fi înfiinţate şi celelalte 2 puncte de operare aeromedicală, cel mai probabil
la Galaţi şi Zalău.

II. ANALIZA ACTIVITĂŢILOR LOGISTICE ȘI PE LINIE DE MENTENANŢĂ
În scopul îndeplinirii recomandărilor comisiilor de evaluare Schengen referitoare la îmbunătățirea

sistemului de disponibilizare a elicopterelor pentru Poliţia de Frontieră, pentru supraveghere aeriană, au fost
stabilite 6 puncte de sprijin, în localităţile: Drobeta Turnu Severin, Oraviţa, Timişoara, Sighetu Marmaţiei, Rădăuţi
şi Galaţi. Acestea se află în faza de licitaţie, pentru realizarea şi amenajarea platformelor de aterizare pentru
elicoptere, de către Poliţia de Frontieră Română.

Fundaţia pentru SMURD a sponsorizat I.G.Av. cu 20 de căşti de protecţie pentru piloţi, fonduri necesare
pregătirii la simulator a 20 piloţi, precum şi dispozitive pentru mentenanţă, în valoare de aprox. 75.000 E.

Pentru asigurarea capabilităţilor logistice, s-au continuat demersurile pe lângă administraţiile locale şi
centrale pentru repartizarea unor imobile care să îndeplinească cerinţele necesare operării în condiţii de siguranţă
și a mentenanţei elicopterelor.

S-au continuat lucrările de investiţii „Hangare şi spaţii tehnice” aparţinând U.Sp.Av. Bucureşti, urmând
ca în prima parte a anului 2014 să fie organizată recepţia la terminarea lucrărilor.

Conform Strategiei de dezvoltare aeromedicală SMURD pe termen mediu şi lung în România, până în
anul 2020, în anul 2013 a fost preluat prin transfer, fără plată, de la Ministerul Sănătăţii, un elicopter EC 135 T2+ şi
avionul PIPER PA-42 Cheyenne III, achiziţionat de Fundaţia pentru SMURD.

Necesarul de 8 elicoptere şi un avion, prevăzute în Strategie pentru Detaşamentul Aeromedical, va fi
asigurat integral în anul 2014, prin finalizarea transferului fără plată, de la Ministerul Sănătăţii, a încă 2 elicoptere.

Din necesarul de 38 elicoptere şi un avion, sunt asigurate 16 elicoptere şi un avion.
A fost elaborat proiectul european Rega-SMURD Air Rescue Project (RSARP), în baza Acordului-cadru

între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-
român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse, ce are ca scop
transferul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul serviciilor medicale de urgenţă şi operaţiunilor de salvare
aeriană, beneficiarii urmând a fi echipajele destinate operaţiunilor de salvare aeriană şi pacienţii.

III. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM MODERN ŞI EFICIENT DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE
PROFESIONALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC

Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului de aviaţie se realizează, în prezent, prin intermediul
Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare, structură de specialitate subordonată direct inspectorului general.

În anul 2013, deşi au fost alocate 1702 ore de zbor pentru instruire, au fost executate doar 827 ore,
reprezentând aproximativ 49% din Planul de instruire în zbor.

În 2013, în limita resurselor la dispoziţie, au fost asigurate condiţiile menţinerii calificărilor şi clasificărilor
profesionale ale personalului navigant şi au fost acordate noi calificări şi clasificări dintre care menționăm 32
calificări operaționale de pilot comandant, 45 calificări de copilot și trecerea pe avionul PIPER a celor 6 piloți.

Totodată, 46 de piloţi care exploatează în zbor elicopterul EC-135 au participat la antrenamentul la
simulator aparţinând Serviciului de Salvare Aeriană REGA, Elveţia şi Grupului de Aviaţie al Poliţiei Federale
Germane din St. Augustin, activitate desfăşurată cu sprijinul Fundaţiei pentru SMURD, 10 piloți au urmat cursul
de calificare pe elicopterul EC-135 (type rating) iar 8 piloţi au urmat cursuri de perfecţionare în Germania (TR IR,
HOIST/CARGO, NVG Introduction, TRI).

IV. DEZVOLTAREA COOPERĂRII/COLABORĂRII INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALE
Dezvoltarea cooperării/colaborării intra şi interinstituţionale s-a concretizat prin elaborarea de standarde şi

proceduri operaţionale, care vizează îndeplinirea atribuţiilor în acţiuni ce implică şi sprijinul aerian. Semnificative
sunt: Parteneriatul de colaborare cu Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, Protocolul de cooperare cu Inspectoratul
General pentru Imigrări, precum și procedurile privind misiunile de căutare, salvare-evacuare, desantare prin
parașutare, a misiunilor aeriene în cazul luării de ostatici sau al răpirilor, utilizarea dispozitivului Bambi Bucket etc.

În plan extern, s-a acționat pentru dezvoltarea cooperării cu structuri de aviaţie europeane, ce s-au
materializat în activități de pregătire a personalului navigant şi participarea la operaţiuni/acţiuni comune.

În planul pregătirii, personalul aeronavigant a participat la diverse forme de perfecţionare profesională şi
întâlniri de lucru organizate de Agenţia FRONTEX, dintre care menționăm: curs de supraviețuire pe mare – Anzio,
Italia și Meriturva, Finlanda; managementul resurselor (CRM) pentru instructori – Craintal, Germania; rețeaua
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europeană de patrulare – Atena, Grecia și Varșovia, Polonia și supraviețuire în condiții de vreme rece – Passo
Rolle, Italia.

V. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR
În domeniul siguranței zborului, a fost implementat un sistem de raportare a factorilor de risc şi a

evenimentelor de aviaţie, pentru a determina punctele critice care pot fi surse generatoare de evenimente de zbor.
Asigurarea financiară a fost realizată în scopul planificării şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli,

prin respectarea legalităţii şi având în vedere eficienţa utilizării fondurilor publice. Execuţia bugetului
inspectoratului general a fost de 98,05%.

Asistența juridică a structurilor și personalului I.G.Av. și reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime
în faţa instanţelor şi autorităţilor jurisdicţionale, a fost asigurată în mod corespunzător, prin persoanele care au
îndeplinit funcţia de consilier juridic sau delegate în acest scop, potrivit competenţelor.

În cadrul activității de relaţii cu publicul, relaţii publice şi protocol, au fost organizate activităţi de
promovare a imaginii instituției , prin interviuri scrise, radio şi televizate și participarea la evenimente aviatice,
astfel: „Ziua porţilor deschise a M.A.I.”, “EXPOMIL 2013” și parada militară de Ziua Naţională a României.

Activitatea medicală a pus accent pe efectuarea vizitelor medicale înainte de plecarea în misiune şi a
examinării medicale la I.N.M.A.S., fiind consemnate 4 opriri temporare de la zbor, pentru afecţiuni recuperabile.

Asigurarea meteorologică a fost realizată prin furnizarea operativă a datelor și informațiilor privind
evoluția condițiilor meteorologice și a situației ornitologice, ce au contribuit la executarea în condiții de securitate a
1529 misiuni de zbor și a 117 starturi de instruire.

VI. REPERE DE PERSPECTIVĂ PENTRU ANUL 2014

Dezvoltarea etapizată a infrastucturii, achiziţiilor de tehnică aeronautică/mijloace de deservire şi
încadrarea cu personal a structurilor de aviaţie:

- Operaţionalizarea Unității Speciale de Aviație Caransebeş;
- Înființarea Bazei Logistice, prin reorganizarea structurilor logistice de la nivelul I.G.Av. și

U.Sp.Av. București;
- Înfiinţarea Unității Speciale de Aviație Craiova şi operaționalizarea acesteia;
- Înfiinţarea Punctelor de operare aeromedicală Galaţi şi Zalău;
- Operaționalizarea avionului echipat medical Cessna Citation, provenit din sponsorizare;
- Achiziţionarea de aeronave destinate misiunilor de ordine publică.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile. Înfiinţarea unei structuri special destinată acestui
scop, la nivelul Aparatului propriu I.G.Av. şi încadrarea acesteia cu personal:

- Continuarea activității în cadrul Rega-SMURD Air Rescue Project și a Programelor de
cooperare transfrontalieră România-Moldova-Ucraina şi România-Bulgaria.

Continuarea cooperării/colaborării cu structurile de aviaţie din instituţii similare existente la
nivel european. Participarea la activități de pregătire și perfecţionare, organizate la nivel
naţional şi internaţional:

- Participarea la Operaţiunea întrunită POSEIDON 2014, cu un elicopter echipat cu FLIR,
aparatură de vedere pe timp de noapte (NVG), mijloace de salvare individuale şi colective,
far de căutare (mai-iunie 2014);

- Participarea la Grupul ATLAS – Sankt Augustin, Germania;
- Participarea la Operațiunea ”Mare Nostrum” – Italia;
- Inițierea demersurilor pentru valorificarea unui Protocol de cooperare între M.A.I. și Forțele

de Securitate Internă din Qatar, pentru identificarea unor modalități de cooperare în domeniul
pregătirii personalului sau alte domenii de interes comun.


