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Evaluarea activitǎŃii desfǎşurate de Inspectoratul General de AviaŃie în 
anul 2010 

 

 

I .PREZENTARE GENERALĂ 

 

Inspectoratul General de AviaŃie este structura specializată la nivelul Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor, care asigură în principal suportul aerian pentru executarea 
tuturor atribuŃiilor specifice ce revin structurilor ministerului. Misiunile executate de 
Inspectoratul General de AviaŃie au un specific aparte faŃă de cele executate de unităŃile 
specializate ale celorlalte instituŃii din sistemul naŃional de apărare de ordine şi 
siguranŃă publică sau civile, prin faptul că acestea sunt executate în sprijinul forŃelor de 
ordine publică, al comunităŃii şi al altor instituŃii din arcul guvernamental. 

 Astfel, Inspectoratul General de AviaŃie reprezintă şi o componentă importantă a 
sistemului naŃional de asistenŃă medicală de urgenŃă şi de prim ajutor medical, aşa cum 
este definit în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, fiind operator 
aerian medical pentru Ministerul SănătăŃii şi îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu 
Serviciul Mobil de UrgenŃă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) şi Inspectoratul 
General pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

Pentru Inspectoratul General de AviaŃie, anul 2010 a fost reprezentativ, 
deoarece, deşi în plină recesiune economică, prin Hotărârea CSAT nr. 91 din 
30.09.2010 a fost aprobată „Strategia dezvoltării aviaŃiei Ministerului AdministraŃiei şi 
Internelor 2010-2020”, prin care se recunoaşte importanŃa deosebită, locul şi rolul său în 
cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

În 2010, aviaŃia MAI, la fel ca toate structurile MAI, a fost reorganizată în baza 
DispoziŃiei secretarului de stat, şef al DOSP nr. I/1286 din 21.06.2010 privind evaluarea 
inspectoratelor generale/similare din subordinea MAI în scopul eficientizării şi 
modernizării structurale. 

Modificările structurilor subordonate IGAv vin să completeze modificările 
aparatului central şi să întregească concepŃia de eficientizare a managementului IGAv. 
Astfel, prin restructurarea subunităŃilor subordonate s-a finalizat activitatea de comasare 
a activităŃilor pe linie de zbor şi stat major în coordonarea unui singur adjunct, s-a 
încheiat transferul activităŃilor de execuŃie către unităŃile subordonate şi s-a realizat 
continuitatea liniilor de muncă şi a responsabilităŃilor de la nivelul IGAv până la 
structurile de execuŃie. 

Prin restructurarea aparatului central al IGAv şi a structurilor subordonate 
nemijlocit, s-au pus la dispoziŃia unităŃilor teritoriale un număr de 26 de posturi, din care 
8 la USpAv Bucureşti şi 18 la USpAv Cluj-Napoca, Iaşi şi Tulcea. La USpAv Bucureşti 
s-a transformat o funcŃie de ofiŃer în subofiŃer. 

În urma restructurării aparatului central al IGAv numărul posturilor structurilor 
subordonate a crescut cu 26, cu excepŃia Detaşamentului de Instruire şi PerfecŃionare, 
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al cărui număr de posturi a rămas constant. În ceea ce priveşte posturile de conducere, 
acestea s-au redus cu 8 funcŃii. 

Activitatea de zbor a Inspectoratului General de AviaŃie s-a desfăşurat pe baza 
reglementărilor emise de Statul Major al ForŃelor Aeriene al M.Ap.N., al reglementărilor 
proprii şi a ordinelor eşalonului superior.  

În anul 2010 au fost iniŃiate şi promovate o serie de acte normative şi ordine ale 
inspectorului general, care reglementează activitatea de zbor, dintre acestea amintim: 

- proiectul: „Norme metodologice privind procedurile de planificare a 
resursei de aviaŃie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor”, aprobat prin Ordinul ministrului administraŃiei şi 
internelor nr. 94 din 15 aprilie 2010; 

- „Planul-cadru de alocare a resursei de aviaŃie al IGAv al MAI”, care 
a fost ajustat de două ori, în vederea optimizării activităŃilor aeronautice: 

o pe data de   23.04.2010, în urma finalizării la ECEROM Braşov a lucrărilor 
de mentenanŃă la elicopterele EC-135, nr. 290 şi 297;  

o pe data de 01.10.2010, în vederea diminuării numărului orelor de zbor 
alocate, ca urmare a reducerii fondurilor financiare; 

- a fost întocmit Planul-cadru de alocare a resursei de aviaŃie al Inspectoratului 
General de AviaŃie al M.A.I. pentru anul 2011; 

 - a fost emis Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General de AviaŃie 
privind instruirea în zbor şi executarea misiunilor de zbor operaŃionale în Inspectoratul 
General de AviaŃie pentru anul 2010; 

 - a fost emis Ordinul inspectorului general privind pregătirea şi executarea 
zborurilor umanitare în cooperare cu Ministerul SănătăŃii; 

 -  au fost întocmite şi semnate sau sunt în curs de semnare protocoale de 
cooperare cu structurile operative ale M.A.I. sau cu alte structuri din afara M.A.I.;  

 -  s-a întocmit proiectul Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al I.G.Av. 

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 2010 a fost executat un număr de aproximativ 2842 ore de zbor în 

misiuni, astfel:  

 

- 580 ore în misiuni de sprijin aerian conform Planului cadru de acŃiune al 
Inspectoratului General de AviaŃie în sprijinul celorlalte structuri operative ale 
MAI pentru anul 2009; 

- 1547 ore în misiuni umanitare, din care: 
o de cooperare cu SMURD: 1536:50 ore;  
o speciale (umanitare): 11:00 ore. 
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- 714 în alte misiuni (misiuni ordonate, zboruri tehnice, transport, externe); 
 

 Activitatea aeronautică internaŃională a I.G.Av. a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent în anul 2010, ca urmare a sarcinilor ce revin M.A.I. privind securizarea 
frontierelor externe ale Uniunii Europene, a pregătirilor privind integrarea în spaŃiul 
Schengen, a relaŃionării cu AgenŃia FRONTEX, precum şi ca urmare a implementării 
obiectivelor şi direcŃiilor de acŃiune cuprinse în Strategia dezvoltării aviaŃiei în Ministerul 
AdministraŃiei şi Internelor 2010-2020, dezvoltând o imagine favorabilă pentru MAI şi 
România. Astfel au fost executate următoarele misiuni internaŃionale: 

• OperaŃiunea Comună „EPN – POSEIDON 2010”, organizată de AgenŃia 
FRONTEX în Grecia, în perioada 15.09-15.10.2010, în scopul prevenirii şi 
combaterii migraŃiei ilegale la frontierele maritime ale Uniunii Europene . 

• Misiune în Republica Moldova, în data de 20.07.2010, cu elicopterul Mi-
17 nr. 110, pentru transportul unei delegaŃii formate din oficialităŃi din Republica 
Moldova şi specialişti din IGSU, Ministerul Mediului şi AgenŃia NaŃională Apele 
Române, în scopul cercetării din aer şi evaluării situaŃiei pe malul stâng al 
Prutului, în zonele afectate de inundaŃii. 

• OperaŃiunea Comună ”RABIT 2010” organizată de AgenŃia FRONTEX 
în Grecia s-a desfăşurat în perioada 14.11-23.12.2010, în scopul prevenirii şi 
combaterii migraŃiei ilegale la frontierele maritime ale Uniunii Europene.  

 
Personalul Compartimentului AchiziŃii Publice şi Derulare Contracte a urmărit 

realizarea în bune condiŃii a atribuŃiilor specifice. Prin colaborarea cu celelalte 
compartimente ale unităŃii, a avut loc achiziŃionarea de produse, servicii şi lucrări în 
strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare,  precum şi încadrarea în fondurilor 
financiare ce au fost alocate anului 2010. 

Principalele activităŃi desfăşurate în cadrul compartimentului au fost:  

- centralizarea propunerilor privind criteriile pe baza cărora să 
fie selectată o instituŃie bancară pentru plata salariilor prin mijloace 
moderne de plată; 

- publicarea în SEAP a datelor referitoare la depunerea 
ofertelor pentru achiziŃia de piese de schimb pentru elicoptere; 

- întocmirea documentaŃiei şi publicarea în SEAP a 
specificaŃiilor tehnice privind achiziŃionarea de echipament de protecŃie 
pentru personalul navigant şi personalul tehnic de aviaŃie; 

- întocmirea unei adrese către ANRMAp pentru a solicita 
punct de vedere cu privire la preluarea acordurilor cadru de la unitate; 

- întocmirea documentaŃiei de atribuire a serviciilor de cazare 
a personalului IGAv; 

- încheierea contractului de achizitie piese de schimb pentru 
elicoptere cu SC Invest Nikarom SRL; 

- întocmirea documentaŃiei pentru licitaŃie publică cu strigare 
(automate de cafea); 
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- analiza privind situatia asigurarilor CASCO pentru elicoptere, 
la nivelul I.G.Av. şi propuneri de acŃiune pe viitor; 

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, revista Pentru Patrie), 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 2 solicitări primite în baza Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public. 8 petiŃii primite de la 
cetăŃeni au primit răspuns în termenul legal. 

 

Pe linia activităŃii financiar-contabile: 

 

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.  

Pentru buna execuŃie a misiunilor ordonate, în anul 2010 au fost repartizate 
credite bugetare în sumă de 29.058.041 lei. ExecuŃia bugetului inspectoratului a fost 
în anul 2010 de 99,99%. 

La Titlul XII ”Active nefinanciare” au fost asigurate fondurile financiare 
necesare achitării lucrărilor de demolare a imobilelor care existau pe viitorul 
amplasament al UnităŃii Speciale de AviaŃie Bucureşti, a serviciilor privind proiectarea 
instalaŃiei de alimentare cu energie electrică a obiectivului de investiŃii sediu - Unitatea 
Specială de AviaŃie Bucureşti, a serviciilor privind proiectarea instalaŃiei de alimentare 
cu gaze a obiectivului de investiŃii sediu - Unitatea Specială de AviaŃie Bucureşti.  

La Titlul IX “AsistenŃă socială” au fost asigurate sumele necesare pentru 
achitarea indemnizaŃiilor pentru creşterea copiilor şi pentru stimulente şi o parte din 
sumele necesare pentru acordarea ajutoarelor la trecerea in rezervă. Astfel există 
restanŃe la acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă în sumă de 644 mii lei. 

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

 

Pe parcursul anului 2010 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 
îndeplinirea misiunilor de zbor.  
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Inspectoratul General de AviaŃie, în conformitate cu Strategia Dezvoltării 
AviaŃiei MAI 2010-2020 aprobată prin Hotărărea CSAT,  are următoarele priorităŃi: 

• Urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de dezvoltare a IGAv şi a unităŃilor 
teritoriale, pe baza fundamentării necesităŃii şi oportunităŃii achiziŃiei  în funcŃie de: 

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

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

• Continuarea demersurilor în vederea asigurării infrastructurii activităŃilor aeronautice 
la nivelul UnităŃii Speciale de AviaŃie Bucureşti  şi a unităŃilor teritoriale; 

• Asigurarea mentenanŃei aeronavelor din dotare prin alocarea fondurilor financiare 
necesare reparaŃiilor curente şi capitale aferente; 

• 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; 

• Încheierea de protocoale de cooperare cu celelalte structuri ale MAI privind sprijinul 
aerian; 

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

• Continuarea demersurilor în vederea dotării aeronavelor proprii cu echipamente de 
supravieŃuire; 

• În ceea ce priveşte dotarea tehnică a aeronavelor, IGAv are în vedere continuarea 
demersurilor pentru achiziŃionarea de GPS-uri performante, sisteme de hărŃi digitale 
şi a unui sistem FLOICE (sistem de avertizare a obstacolelor periculoase; 

•  Continuarea achiziŃionării de echipament de protecŃie pentru personalul navigant şi 
tehnic, în funcŃie de necesităŃi.                             

 


