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Evaluarea activitǎŃii desfǎşurate de Inspectoratul General de AviaŃie în 
anul 2009 

 
 

Inspectoratul General de AviaŃie este cea mai complexă şi cea mai avansată, din 
punct de vedere tehnologic, forŃă de sprijin a structurilor MAI şi a comunităŃii – structură 
militară de ordine şi siguranŃă publică, specializată în executarea misiunilor de zbor, 
operative sau cu caracter umanitar, independent sau în cooperare. 

 
Anul 2009 a reprezentat anul în care eforturile concentrate ale personalului 

au trebuit să răspundă obiectivelor majore impuse Inspectoratului General de 
AviaŃie: 

 
- punerea în aplicare a concepŃiei privind reorganizarea unităŃii speciale de aviaŃie şi 

întrebuinŃarea resursei de aviaŃie a MAI, avizată de CSAT în 2006; 
- operaŃionalizarea unităŃilor speciale de aviaŃie Bucureşti, Cluj, Iaşi, Tulcea şi a 

Detaşamentului de Instruire şi PerfecŃionare; 
- îndeplinirea obligaŃiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene şi în vederea aderării la spaŃiul Schengen; 
- executarea misiunilor operative ordonate de conducerea ministerului, umanitare şi 

de instruire; 
- realizarea infrastructurii unităŃilor subordonate; 
- menŃinerea în disponibilitate a tehnicii din dotare; 
- angajarea de personal în toate compartimentele; 
- ridicarea nivelului de pregătire a personalului navigant şi a celorlalte categorii de 

personal; 

Activitatea de zbor a Inspectoratului General de AviaŃie s-a desfăşurat pe 
baza Planurilor de instruire în zbor, a Planului cadru de acŃiune al Inspectoratului 
General de AviaŃie în sprijinul celorlalte structuri operative ale MAI, a 
InstrucŃiunilor privind pregătirea şi operarea zborurilor umanitare în cooperare cu 
Ministerul SănătăŃii în anul 2009 şi a ordinelor eşalonului superior. 

 
În anul 2009 a fost executat un număr de aproximativ 2300 ore de zbor în 

misiuni, după cum urmează: 
 
- 277 ore în 130 de misiuni ordonate; 
- 595 ore în 258 misiuni de sprijin aerian conform Planului cadru de acŃiune 

al Inspectoratului General de AviaŃie în sprijinul celorlalte structuri operative 
ale MAI pentru anul 2009; 

- 1435 ore în 815 misiuni umanitare, prin Punctele de Operare Aeromedicale. 
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PriorităŃi pentru perioada următoare: 
 

- încadrarea cu personal navigant din sursă externă; 
- actualizarea actelor normative/ordinelor care nu mai corespund realităŃii 

privind cerinŃele operaŃionale şi structura actuală a Inspectoratului General de 
AviaŃie;  
- elaborarea Manualului de proceduri de operare standardizate pe linie de 

zbor, la nivelul IGAv;  
- necesitatea încheierii de protocoale de cooperare cu celelalte structuri ale 

MAI privind sprijinul aerian, datorită diversificării, creşterii numărului şi 
complexităŃii acŃiunilor comune; 
- elaborarea unui curs de pregătire în zbor pentru personalul navigant, care 

să răspundă cerinŃelor actuale de pregătire, care trebuie să fie unitară şi în 
concordanŃă cu specificul misiunilor de zbor executate de IGAv; 
- elaborarea unei metodologii de formare, perfecŃionare şi menŃinere a 

antrenamentului personalului navigant, altul decât piloŃii; 
- ridicarea nivelului de pregătire a personalului navigant, prin: 
o reluarea antrenamentelor la simulatorul de zbor din cadrul SIMULTEC de 

pe platforma Măgurele; 
o participarea la cursuri de perfecŃionare în cadrul FRONTEX. 
- încadrarea funcŃiilor din structurile subordonate adjunctului inspectorului 

general (pentru zbor, metodică şi instruire), actualmente fiind ocupate numai 
20% din acestea; 
- obŃinerea aprobărilor pentru încadrarea din sursă externă a funcŃiilor 

neocupate de personal navigant şi tehnic din unităŃile teritoriale în vederea 
creşterii capacităŃii operaŃionale a acestora în concordanŃă cu misiunile care le 
revin şi cu zona de responsabilitate alocată. 
 

GreutăŃi şi neajunsuri: 

 
S-a evidenŃiat necesitatea înfiinŃării unei structuri dedicate acestui gen de 

misiuni, având în subordine bazele aeromedicale de pe teritoriu, atât cele existente cât 
şi cele care se vor construi odată cu spitalele regionale de urgenŃă, cu personal dedicat 
numai pentru operaŃiuni de tip SMURD care respectă condiŃiile impuse de acest tip de 
operaŃiuni de zbor. 

 

PriorităŃi pentru activitatea următoare: 
 

- înfiinŃarea unui Serviciu Special de IntervenŃie Aeromedical SMURD, 
având în subordine bazele aeromedicale de pe teritoriu, atât cele existente cât şi 
cele care se vor înfiinŃa odată cu spitalele regionale de urgenŃă; 
- alocarea unui sediu corespunzător cu amenajări specifice pentru 

desfăşurarea de activităŃi aeronautice; 
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- necesitatea specializării personalului dedicat acestui serviciu, 
standardizării procedurilor operaŃionale, aplicării unui management 
corespunzător al resurselor echipajului, în scopul creşterii eficienŃei şi securităŃii 
în operare, care va conduce la operaŃionalizarea serviciului 24 ore din 24, 
răspunzând astfel necesităŃilor de asigurare a transportului aeromedical de 
urgenŃă pe timp de noapte de pe/pe aeroporturi/heliporturi omologate; 
- încadrarea cu personal pregătit corespunzător acestui gen de misiuni, 

urmărindu-se obŃinerea unei structuri flexibile de dimensiuni reduse, având 
costuri de operare rezonabile; 
- planificarea şi executarea de antrenamente şi exerciŃii, în scopul 

consolidării relaŃiilor de echipă dintre echipajele Punctelor de Operare 
Aeromedicale şi Spitalului Clinic de UrgenŃă Bucureşti şi Spitalului Clinic 
JudeŃean de UrgenŃă Târgu Mureş, în vederea perfecŃionării metodelor de 
intervenŃie comună; 
- 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;  
- analizarea de către specialiştii IGAv a avantajelor şi dezavantajelor 

modului de realizare a aprovizionării cu piese de schimb şi gestionare a unui 
“parc rece”, în paralel cu asimilarea sistemului mentenanŃă “service by the hour” 
– concept modern, asimilat din ce în ce mai mult de către organizaŃii de aviaŃie 
similare pe plan internaŃional; 
- implementarea şi respectarea cu stricteŃe a normelor generale, precum şi 

a celor specifice de tehnică şi securitatea muncii; 
- întocmirea profilului cerinŃelor de personal pentru sarcinile specializate: 
o licenŃă de pilot profesionist autorizat; 
o experienŃă de cel puŃin 1000 ore de zbor; 
o experienŃă în zboruri de noapte; 
o promovarea abilităŃii de a lucra ca membru în cadrul unei echipe, prin 

cursuri de perfecŃionare corespunzătoare; 
o tărie de caracter în luarea celor mai bune decizii în cazul misiunilor de 

salvare; pilotul trebuie să aibă garanŃia că decizia sa va fi acceptată şi 
sprijinită de superiorii săi; 

o stabilirea unor limite operaŃionale şi aplicarea obligatorie a acestora; 
o membrii echipajelor care execută misiuni umanitare de tip SMURD să 

efectueze numai misiuni de căutare, salvare şi ambulanŃă pe calea 
aerului; 

- utilizarea echipamentelor opŃionale cu care este echipat elicopterul EC - 
135 (troliu, NVG, Sun-light ): 

o instruirea a patru piloŃi în utilizarea corectă şi în siguranŃă a troliului de 
salvare şi a sistemului NVG la reprezentanŃa REGA – ElveŃia şi Norvegia 
şi atestarea lor ca instructori de zbor; 

o participarea piloŃilor şi tehnicienilor la cursuri de reîmprospătare a 
cunoştinŃelor; 

o dotarea aeronavelor proprii cu echipamente de supravieŃuire.  
- misiunile de salvare fiind executate în general în teren accidentat şi în 

condiŃii meteorologice dificile, dispozitivele IFR dispuse pe elicopter nu sunt de 
mare ajutor; este necesară achiziŃionarea de GPS-uri performante, sisteme de 
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hărŃi digitale şi a unui sistem FLOICE (sistem de avertizare a obstacolelor 
periculoase); 
- reluarea activităŃii Punctul de Operare Aeromedicală Iaşi, fapt ce ar creşte 

operativitatea, dinamica şi implicit, ar duce la scăderea timpului de răspuns la 
solicitările de intervenŃie aeriană de urgenŃă pentru zona Moldovei; de 
asemenea, ar conduce la reducerea costurilor privind consumul de resursă 
tehnică de aviaŃie şi carburanŃi-lubrifianŃi. 

Având în vedere activitatea Punctelor de Operare Aeromedicale SMURD, în 
contextul transformărilor deosebite ale structurii de aviaŃie a MAI, considerăm că în 
această perioadă s-au înregistrat numeroase realizări care se pot constitui ca o bază 
pentru perfecŃionarea activităŃii din perioada următoare. 

Pe linia  achiziŃiilor publice s-a urmărit achiziŃionarea de produse, servicii şi 
lucrări în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi încadrarea în 
fondurile financiare ce au fost alocate pe anul 2009. Au fost încheiate contracte de 
furnizare şi servicii prin organizarea unui număr de  5 licitaŃii deschise, 3 cereri de 
ofertă, o negociere fără publicarea prealabilă a unui anunŃ de participare, iar în 3 situaŃii 
contractele au fost încheiate prin excepŃii de la prevederile OUG 34/2006.  

De asemenea, merită subliniată încheierea pentru o perioadă de un an a 
Contractului de sponsorizare încheiat cu S.C. Rompetrol S.A şi FundaŃia pentru 
SMURD, având ca obiect furnizarea lunar, în scopul desfăşurării activităŃilor SMURD, a 
unei cantităŃi de 30 tone combustibil turboreactor jet A1. 

De la data de 30.03.2009, IGAv funcŃionează în sediul preluat în administrare de 
la Grupul Special de ProtecŃie şi IntervenŃie „Acvila”, un imobil în suprafaŃă construită de 
890 mp şi o suprafaŃă de teren de aproximativ 15.000 mp. 

Pentru noul sediu al UnitǎŃii Speciale de AviaŃie Bucureşti a fost întocmit Studiul 
de Fezabilitate nr. INVAU-001/2009 ai căror indicatori tehnico-economici au fost avizaŃi 
in şedinŃa CTE din data de 05.02.2009, cu o valoare totala a investiŃiei de 19.263 mii lei. 
Până în prezent nu au fost asigurate fondurile financiare realizării acestei investiŃii, 
cheltuindu-se lunar aproximativ 25.000 euro pentru închirierea de la S.C. AviaŃia 
Utilitară S.A. a spaŃiilor necesare desfăşurării activităŃilor aeronautice. Un nou proiect cu 
încadrarea strictă în suprafaŃa de teren de 3,88 ha urmează a fi pus la dispoziŃia USpAv 
Bucureşti până la data de 01.08.2010 printr-o donaŃie realizată de S.C. Iptana S.A.  

Activitatea USpAv Cluj s-a desfăşurat în spaŃii puse la dispoziŃie gratuit de 
Şcoala de AgenŃi de PoliŃie “Septimiu Mureşan”, plata utilităŃilor aferente făcându-se în 
baza unui protocol încheiat între IGAv şi respectiva instituŃie. Pentru anul viitor se 
încearcă identificarea de fonduri financiare necesare achiziŃiei de studii de 
prefezabilitate şi fezabilitate în perspectiva realizării investiŃiei noului sediu al unităŃii . 

Activitatea personalului USpAv Iaşi s-a desfăşurat într-un ansamblu de 
containere achiziŃionat în anul 2008 şi amplasat pe o suprafaŃă de teren de 400 mp., 
situată în incinta Aeroportului InternaŃional Iaşi şi preluată în folosinŃă de la Consiliul 
JudeŃean Iaşi. În cursul anului 2010, în vederea demarării investiŃiei noului sediu al 
unităŃii, urmează să se finalizeze preluarea în administrarea Ministerului AdministraŃiei 
şi Internelor a suprafeŃei de 8,3 ha. de la Consiliul JudeŃean Iaşi. 

Unitatea Specială de AviaŃie Tulcea funcŃionează într-un ansamblu de containere 
achiziŃionat în anul 2009 şi amplasat pe o suprafaŃă de teren de 4000 mp., situată în 
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incinta Aeroportului Tulcea şi preluată în folosinŃă de la Consiliul JudeŃean Tulcea. În 
cursul anului 2010, în vederea demarării investiŃiei noului sediu al unităŃii, urmează să 
se finalizeze preluarea în administrarea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor a 
suprafeŃei de 6,5 ha., de la Consiliul JudeŃean Tulcea. 

S-au asigurat bazele legale achitării către cadrele unităŃii a contravalorii normelor 
de echipament pe anul 2009. De asemenea, în cursul anului, au fost aprobate 
specificaŃiile tehnice, au fost încheiate contracte de furnizare a articolelor de 
echipament din compunerea Ńinutei de reprezentare şi, în urma recepŃiei articolelor de 
echipament a fost echipat întreg personalul militar din IGAv. Deasemenea, a fost 
achiziŃionat şi distribuit echipament de protecŃie pentru personalul tehnic de aviaŃie 
absolvent în anul 2009 al Şcolii de Maiştrii Militari şi SubofiŃeri “Traian Vuia”. 

Imaginea inspectoratului general a fost promovată prin interviuri scrise, radio şi 
televizate cu conducerea şi personalul inspectoratului şi unităŃilor subordonate (TVR-1, 
TVR-2, Radio România ActualităŃi, Trinitas TV, Televiziunea Realitatea de Mâine, 
revistele Pentru Patrie şi PoliŃia Română), prezentarea de imagini din misiunile aeriene 
umanitare şi operative executate;  prezentarea elicopterelor din dotare în parcul 
Herăstrău cu ocazia Zilei AviaŃiei Române; participarea cu o formaŃie de şase elicoptere 
la salutul aerian al Statuii Aviatorilor, cu ocazia Zilei AviaŃiei Române. 

Au fost date răspunsuri în termenul legal la 17 solicitări primite în baza Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public. 75 petiŃii primite de la 
cetăŃeni au primit răspuns în termenul legal.  Au fost desfăşurate 5 activităŃi de relaŃii 
internaŃionale, din care 4 deplasări în străinătate şi primirea unei delegaŃii. 

Inspectoratul General de AviaŃie are calitatea de ordonator secundar de 
credite, iar unităŃile speciale de aviaŃie Bucureşti, Cluj-Napoca, Tulcea şi Iaşi au 
calitatea de ordonator terŃiar de credite. Până la ocuparea compartimentelor financiar-
contabile ale unităŃilor din Cluj-Napoca, Iaşi şi Tulcea finanŃarea este asigurată de 
Inspectoratul General de AviaŃie. 

Pentru buna execuŃie a misiunilor ordonate, în anul 2009 au fost repartizate 
credite bugetare în sumă de 25.044.054 lei. ExecuŃia bugetului inspectoratului a fost 
în anul 2009 de 99,99%. 

La Titlul XII ”Active nefinanciare ” nu au fost asigurate fondurile financiare 
necesare reparaŃiei capitale a unui elicopter tip MI 8/17. 

La Titlul IX “AsistenŃă socială” există restanŃe la acordarea ajutoarelor la trecerea 
în rezervă în sumă de 565 mii lei. 

La finele anului 2009 Inspectoratul General de AviaŃie înregistrează un debit în 
sumă de 1.478 mii lei, din care 93 mii lei penalităŃi, aferent contractelor privind 
şcolarizarea studenŃilor (viitoare cadre ale inspectoratului) în instituŃiile Ministerului 
Apărării NaŃionale. Acest lucru s-a datorat apariŃiei punctelor de vedere emise de 
Ministerul FinanŃelor Publice referitoare la asigurarea financiară a serviciilor de 
învăŃământ. 

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

Pe parcursul anului 2009 au existat o serie de greutăŃi şi neajunsuri. Datorită 
eforturilor conjugate ale personalului IGAv şi sprijinului primit din partea direcŃiilor 
centrale şi ale conducerii MAI, acestea nu au afectat activitatea IGAv şi în special 
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îndeplinirea misiunilor de zbor. Rezolvarea multora dintre neajunsuri şi greutăŃi ne 
aparŃin şi vom acŃiona în acest sens. Pentru o parte însă, avem rugămintea să ne 
sprijiniŃi în mod direct sau prin aducerea la cunoştinŃa celor în drept. 

PriorităŃi: 

• Completarea dotării cu aeronave şi mijloace tehnice de aerodrom, pe baza 
fundamentării necesităŃii şi oportunităŃii achiziŃiei  în funcŃie de : 

o necesităŃile şi solicitările structurilor beneficiare având  avizul direcŃiilor 
centrale ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor ; 

o concepŃiile proprii de utilizare a resursei de aviaŃie, avizate de direcŃiile 
centrale ale MAI şi aprobate în CSAT. 

• Dezvoltarea infrastructurii activităŃilor aeronautice la nivelul UnităŃii Speciale de 
AviaŃie Bucureşti (prin finanŃarea noii investiŃii în valoare de aproximativ 19 
milioane lei pentru construcŃia noilor piste, hangar, etc.) şi a unităŃilor teritoriale; 

• Asigurarea mentenanŃei aeronavelor din dotare prin alocarea fondurilor 
financiare necesare reparaŃiilor curente şi capitale aferente, în cuantum de 
19.350 mii lei; 

• Deblocarea încadrărilor din sursă externă pentru personalul navigant, tehnic şi 
nenavigant, precum şi de comunicaŃii şi informatică şi celelalte posturi neocupate 
din sursă internă; 

• Reluarea activităŃii Punctul de Operare Aeromedicală Iaşi; 

• ÎnfiinŃarea Grupului Special de IntervenŃie Aeromedical SMURD alcătuit din 
punctele de operare aeromedicale Bucureşti, Tg. Mureş şi Iaşi, precum şi cele 
care vor mai fi înfiinŃate odată cu spitalele regionale de urgenŃă; 

• Reluarea antrenamentelor la simulatorul de zbor din cadrul SIMULTEC de pe 
platforma Măgurele şi participării la cursuri de perfecŃionare în cadrul FRONTEX; 

• Încheierea de protocoale de cooperare cu celelalte structuri ale MAI privind 
sprijinul aerian – datorită diversificării, creşterii numărului şi complexităŃii 
acŃiunilor comune; 

• Instruirea a patru piloŃi în utilizarea troliului de salvare şi a sistemului NVG la 
reprezentanŃa REGA – ElveŃia şi Norvegia şi atestarea lor ca instructori de zbor; 

• Dotarea aeronavelor proprii cu echipamente de supravieŃuire; 

• AchiziŃionarea de GPS-uri performante, sisteme de hărŃi digitale şi a unui sistem 
FLOICE (sistem de avertizare a obstacolelor periculoase); 

• Dotarea cu o autosanitară echipată corespunzător; 

• Încadrarea cu medic militar; 

• Dotarea cu pistoale a întregului personal al IGAv şi unităŃilor subordonate; 

• AchiziŃionarea de echipament de protecŃie pentru personalul navigant şi tehnic. 
 


