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Evaluarea activitǎŃii desfǎşurate de Inspectoratul General de AviaŃie în 
anul 2008 

 
 

              Inspectoratul General de AviaŃie Bucureşti  este constituit şi funcŃionează 
conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 152 din 12.11.2008 prin 
reorganizarea Inspectoratului de AviaŃie începând cu data de 17.11.2008. Inspectoratul 
de AviaŃie a fost infiinŃat şi a funcŃionat în baza prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, a Hotărârii 
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
statului de organizare aprobat prin Ordinul ministrului  internelor şi reformei 
administrative nr. I/0547/2008, începând cu data de 01.05.2008. 

Proiectul s-a conturat în anii ’90 şi s-a consfinŃit prin elaborarea ,,ConcepŃiei de 
reorganizare a UnităŃii Speciale de AviaŃie şi întrebuinŃare a resursei de aviaŃie a 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor”, avizată de Consiliul Suprem de Apărare a łării 
prin Hotărârea S/76 din 17.04.2006. Prin integrarea României în Uniunea Europeană, 
graniŃa de nord, est şi sud-est a Ńării a devenit graniŃă exterioară a uniunii. Astfel, 
structura aeriană a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a căpătat 
responsabilităŃi majore în respectarea obligaŃiilor asumate de România, privind 
securizarea frontierei de stat. 
             Conform legii, I.G.Av. este structură militară de ordine şi siguranŃă publică, 
specializată în executarea misiunilor de zbor, operative sau cu caracter umanitar, 
independent sau în cooperare, în sprijinul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative sau al comunităŃii, a cărui activitate este coordonată de către secretarul 
de stat, şef al Departamentului Ordine şi SiguranŃă Publică. 
             Întreaga activitate desfăşurată, de la înfiinŃare şi până în prezent, s-a axat pe 
întocmirea documentelor necesare operaŃionalizării unităŃilor nou infiinŃate şi pe 
îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Ordinul inspectorului şef privind instrucŃia şi misiunile 
operaŃionale pentru anul 2008, Planul instruirii în zbor, InstrucŃiunile privind pregătirea  
şi operarea  zborurilor umanitareîn cooperare cu Ministerul SănătăŃii în anul 2008, o 
ordinelor eşalonului superior. 
 
REALIZĂRI 
 

În domeniul modernizării instituŃionale: 

 
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a statelor de organizare al 

Inspectoratului de AviaŃie şi ale unităŃilor subordonate, s-a efectuat analiza activităŃii 
desfăşurate, a viabilităŃii statelor de organizare şi au fost propuse modificări structurale 
cu încadrarea în limita numărului de posturi maxim aprobat. 

A fost elaborat Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 
Inspectoratului de AviaŃie al M.I.R.A. . 
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Au fost verificate, avizate şi aprobate Regulamentele de organizare şi 
funcŃionare ale unităŃilor din Inspectoratul General de AviaŃie. 

Pentru asigurarea implementării prevederilor Ordinului ministrului 
administraŃiei şi internelor nr. 175 din 09.03.2007 privind activitatea de planificare 
structurală şi management organizatoric în unităŃile M.I.R.A., s-au desfăşurat 
convocări de specialitate pe această linie cu participarea personalului cu atribuŃii din 
inspectorat şi unităŃile subordonate. 
 
           Pe linia activităŃii de zbor: 
 

Activitatea de zbor a Inspectoratului General de AviaŃie  s-a desfăşurat pe baza 
Planurilor de instruire în zbor, a Planului cadru de acŃiune în sprijinul celorlalte structuri 
operative ale M.I.R.A., a  InstrucŃiunilor privind pregătirea şi operarea zborurilor 
umanitare în cooperare cu Ministerul SănătăŃii  în anul 2008, şi a ordinelor eşaloanelor 
superioare.  
 În anul 2008 s-au executat, până la data de 31.12.2008, un număr de 
aproximativ 2860 ore în 1412 misiuni, repartizate după cum urmează: 
 
 -  Misiuni ordonate: 503 ore în 220 de misiuni; 

- Misiuni de sprijin conform Planului cadru de acŃiune în sprijinul celorlalte 
structuri operative ale M.I.R.A.: 845 ore în 322 misiuni; 

 -  Misiuni de cooperare cu SMURD: 1513 ore în 886  misiuni;  
 

 
           Pe linia Punctelor operare aeromedicale: 
 

Punctele de Operare Aeromedicale SMURD Bucureşti şi Mureş, funcŃionează în 
baza prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea 
şi funcŃionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 15/2008, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura 
organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a statului de organizare aprobat prin Ordinul 
ministrului  internelor şi reformei administrative nr. I/0547/2008. 

Întreaga activitate din cadrul Punctelor de Operare Aeromedicale S.M.U.R.D este 
reglementată şi se desfăşoară în baza OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 
126/2003 privind operarea, funcŃionarea şi finanŃarea asistenŃei de urgenŃă acordate cu 
elicopterele achiziŃionate de Ministerul SănătăŃii şi repartizate operatorilor medicali 
Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Târgu Mureş, aprobată 
prin Legea nr. 40/2004, şi în Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcŃionarea şi finanŃarea 
asistenŃei de urgenŃă acordate cu elicopterele achiziŃionate de Ministerul SănătăŃii şi 
repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004, aprobate prin Ordinul 
ministrului administraŃiei şi internelor şi al ministrului sănătăŃii nr. 277/777/2004, 
OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în 
administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi aprobarea modului de 
operare, funcŃionare şi finanŃare a asistenŃei de urgenŃă acordate cu acest elicopter. 
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Activitatea de zbor a Punctelor de Operare Aeromedicale SMURD s-a desfăşurat 
pe baza Ordinului Inspectorului Şef privind instruirea şi misiunile în Inspectoratul de 
AviaŃie în anul 2008, InstrucŃiunilor privind pregătirea şi operarea zborurilor umanitare în 
cooperare cu Ministerul SănătăŃii  în anul 2008, Procedurilor de operare standard în 
executarea misiunilor umanitare de tip SMURD, Planului instruirii în zbor  şi a ordinelor 
eşaloanelor superioare.  
 Punctele de Operare Aeromedicale SMURD Bucureşti şi Mureş au executat, în 
anul 2008, până la data de 19.12.2008, un număr de 1500:56 ore de zbor, repartizate 
după cum urmează: 

- SMURD Bucureşti: 773 ore în 476 misiuni; 

- SMURD Mureş:      717 ore în 394 misiuni; 

 
Misiunile executate în cadrul Punctelor de Operare Aeromedicale S.M.U.R.D.  s-

au desfăşurat în bune condiŃii, înregistrându-se o creştere continuă a numărului de 
solicitări de la an la an. 

CondiŃiile în care au fost executate misiunile SMURD au fost de cele mai multe 
ori deosebit de complexe, cu aterizare în locuri neamenajate, în teren limitat de 
obstacole şi, uneori, la limita performanŃelor elicopterului. 

   
        Pe linia activităŃii financiar - contabile 
 
 Pentru buna execuŃie a misiunilor ordonate, unităŃii i-au fost repartizate în anul 
2008 credite bugetare în sumă de 41.290.694 lei. 

Din alocaŃiile bugetare aprobate la Titlul I „Cheltuieli de personal” au fost 
asigurate toate drepturile de personal (salarii) pentru anul 2008, inclusiv contribuŃiile 
aferente, contravaloarea ordinelor de serviciu pentru misiunile ordonate executate în 
Ńară, integral sumele necesare deplasărilor în străinătate pentru executarea misiunilor 
ordonate, premiul anual pentru 2007 şi recompensele acordate cadrelor militare în 
cursul anului, contravaloarea normelor de hrană şi a normelor de echipare conform 
reglementărilor legale în vigoare, alte cheltuieli salariale în natură (transportul la şi de la 
locul de muncă, contravaloarea concediilor de odihnă - compensarea a 90% din sumele 
reprezentând cazarea în unităŃile aparŃinând Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative). 
 

La Titlul II „Bunuri şi servicii”, au fost asigurate fondurile necesare 
achiziŃionării de petrol TH pentru aeronavele din dotare,  achitării facturilor de utilităŃi şi 
telecomunicaŃii, precum şi pentru achiziŃionarea de materiale cu caracter funcŃional), au 
fost asigurate fondurile financiare necesare încheierii contractelor de service cu 
Eurocopter România, pentru întreŃinerea elicopterelor tip EC 135, precum şi a 
contractelor de reparaŃii cu IAR SA Braşov pentru elicopterele IAR 316 B şi cu 
Eurocopter Romania pentru elicopterele EC 135, au fost asigurate fondurile achitării 
ordinelor de serviciu pentru misiunile executate în teritoriu, precum şi a deplasărilor 
ordonate în străinătate, au fost asigurate integral fondurile necesare cursurilor de 
pregătire a personalului navigant pentru obŃinerea licenŃelor civile la Şcoala Superioară 
de AviaŃie Civilă, a cursurilor de revalidare a licenŃelor civile pentru personalul navigant 
la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum şi fondurile necesare asigurării 
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Casco pentru elicopterele din dotarea unitătii, pentru persoane şi asigurări faŃă de terŃi, 
pentru contractul de chirie cu SC AviaŃia Utilitară SA, pentru contractele privind 
şcolarizarea studenŃilor (viitoare cadre ale unităŃii) în instituŃiile Ministerului Apărării, 
precum şi pentru celelalte activităŃi ale unităŃii.  

 
Din alocaŃiile bugetare aprobate la Titlul III „Dobânzi” au fost asigurate fondurile 

financiare necesare achitării dobânzilor aferente imprumutului extern pentru 
achiziŃionarea elicopterelor tip EC 135. 

 
La Titlul XIV „Rambursări de credite” au fost asigurate integral fondurile pentru 

rambursarea a două rate din contractul de achiziŃie a elicopterelor tip EC 135. 
 

La Titlul X ”Active nefinanciare ” au fost asigurate fondurile financiare 
necesare reparaŃiei capitale a unui elicopter în FederaŃia Rusă, precum şi pentru 
achiziŃionarea de containere birou pentru Unitatea Specială de AviaŃie Iaşi. 

La Titlul VIII “AsistenŃă socială” au fost asigurate sumele necesare pentru 
acordarea ajutoarelor la trecerea in rezervă (parŃial), pentru achitarea indemnizaŃiilor 
pentru creşterea copiilor şi pentru stimulente. 

În perioada raportată au fost întocmite la termen toate situaŃiile privind: 
• ObligaŃiile de plată faŃă de buget (declaraŃii privind impozitul, 

CASS-ul, CASI, şomajul, fondul naŃional unic de asigurări sociale de 
sănătate, declaraŃia 100); 

• SituaŃiile către DirecŃia Generală Financiară, privind execuŃia 
bugetară, încadrarea în limitele bugetului, monitorizarea cheltuielilor, 
dările de seamă, situaŃiile informative. 

  Activitatea financiară s-a desfăşurat în condiŃii optime, urmărindu-se respectarea 
legalităŃii, oportunităŃii şi economicităŃii plăŃilor angajate. 
 

Pe linie de achiziŃii publice: 
 
În perioada 01.05 – 15.12.2008, au fost derulate la nivelul Inspectoratului 

General de AviaŃie un număr total de 9 proceduri de achiziŃie prin cumpărare directă, 
valoarea totală a fondurilor financiare alocate fiind de 4.535,10 RON. 

În aceeaşi perioadă au fost iniŃiate la nivelul Inspectoratului General de AviaŃie 4 
proceduri tip cerere de ofertă: 2 pentru furnizarea unui ansamblu de containere tip birou 
şi 2 pentru furnizarea de tehnică de calcul; dintre acestea a fost finalizată o singură 
procedură prin încheirea unui contract având ca obiect furnizarea a 15 containere  

Procedură de atribuire tip cerere de ofertă pentru tehnică de calcul a fost anulată 
de 2 ori, datorită faptului că propunerile financiare au depăşit valoarea fondurilor 
alocate. 

Procedura de atribuire tip cerere de ofertă pentru ansamblu de containere tip 
birou a fost anulată, datorită faptului că propunerile financiare au depăşit valoarea 
fondurilor alocate, fapt ce a necesitat reluarea procedurii de atribuire. 

Valoarea totală a fondurilor financiare alocate pentru procedura de achiziŃie 
ansamblu de containere tip birou fiind de 318.498,08 RON. 

În anul 2008 au fost organizate şi desfăşurate 2 concursuri de angajare privind 
încadrarea a 6 funcŃii de subofiŃer tehnic principal, în urma cărora au fost angajaŃi un 
număr de 3 subofiŃeri. 
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În această perioadă s-a efectuat activitatea de tutelă profesională asupra unui 
număr de 3 cadre cu atribuŃii pe linia achiziŃiilor publice. 

Totodată au avut loc activităŃi de instruire a personalului cu atribuŃii pe linia 
gestionării bunurilor materiale aflate în dotarea unităŃilor subordonate. 
 

GREUTĂłI ŞI NEAJUNSURI 
 
 Cu toate eforturile Inspectoratului, greutatea cea mai mare rămâne problematica 
sediilor pentru toate unităŃile subordonate şi mai ales a spaŃiilor amenajate special 
pentru activităŃi aeronautice. 
 InsuficienŃa spaŃiilor pentru birouri şi lucrul în comun pentru Inspectorat  şi 
Unitatea Specială de AviaŃie Bucureşti îngreunează mult circuitul documentelor de toate 
felurile şi cooperarea între compartimentele unităŃii. 
 Avem o lipsă majoră în ce priveşte ordinele, dispoziŃiile şi instrucŃiunile emise la 
nivelul ministerului în forma lor fizică, acestea fiind necesare pentru întocmirea şi 
actualizarea în conformitate, a diferitelor documente operative, de evidenŃă şi analiză. 
 După reorganizarea unităŃii, transformările majore din punct de vedere 
organizatoric şi al întocmirii documentelor operative au trebuit îndeplinite în condiŃiile 
menŃinerii la un nivel ridicat a operativităŃii. Aceasta a impus eforturi individuale şi 
colective deosebite, cu personal redus sau inexistent în unele compartimente. Trebuie 
subliniate şi dificultăŃile inerente datorate perioadei necesare de adaptare a personalului 
nou angajat, la specificul muncii noastre. 
 
 

PRIORITĂłI PENTRU ACTIVITATEA URMĂTOARE 
 

• Analizarea împreună cu factorii de decizie ai I.G.Av. a propunerilor privind 
modificări ale structurii organizatorice şi a repartiŃiei funcŃiilor din statul de 
organizare, pentru creşterea eficienŃei activităŃilor şi a cooperării între 
compartimente. 

•  Atragerea şi recrutarea de personal bine pregătit pentru încadrarea posturilor din 
compartimentele cu mari deficienŃe la acest capitol. 

• Definitivarea întocmirii şi actualizării documentelor operative, planurilor şi 
procedurilor standardizate la nivelul tuturor compartimentelor. 

• Pregătirea întregului personal navigant în instituŃii abilitate, în vederea obŃinerii 
licenŃei civile de zbor. 

• Planificarea şi executarea antrenamentelor şi exerciŃiilor, în scopul consolidării 
relaŃiilor de echipă  dintre echipaje şi luptătorii structurilor speciale de intervenŃie 
ale M.I.R.A., în vederea perfecŃionării metodelor de intervenŃie comună în cazul 
apariŃiei unor situaŃii de risc. 

• AchiziŃionarea echipamentelor necesare şi executarea antrenamentelor pentru 
folosirea instalaŃiilor de troliu şi transport sarcini exterioare, în scopul intervenŃiei 
la calamităŃi şi executarea misiunilor de căutare-salvare. 

• AchiziŃionarea de căşti de zbor pe care trebuie montat echipamentul NVG, cu 
mărimi corespunzătoare. 

• Asigurarea şi menŃinerea actualei stări de disponibilitate prin întocmirea unei 
planificări de exploatare a  tehnicii de aviaŃie care va avea ca finalitate stabilirea 
necesarului de resursă de aviaŃie.  
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• Implementarea şi respectarea cu stricteŃe a normelor generale, precum şi a celor 
specifice  de tehnica şi securitatea muncii, în toate compartimentele unităŃii. 

• Pregătirea personalului privind executarea misiunilor de tip SMURD, 24 de ore 
din 24; 

• Implementarea sistemului de transmitere a datelor de zbor FDEx în conformitate 
cu cerinŃele autorităŃii aeronautice militare; 

• AchiziŃionarea unei autosanitare pentru asigurarea activităŃii de zbor; 
 

 


