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ANEXĂ 
La nr.______din 27.01.2015 

 

SINTEZA  EVALUĂRII 

ACTIVITĂŢII I.G.Av. PE ANUL 2014 

I. INTRODUCERE 

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. (I.G.Av.) a continuat și în anul 2014, dezvoltarea etapizată 
prevăzută de Strategia dezvoltării aviaţiei M.A.I. 2010-2020, contribuind tot mai activ în cadrul societății la 
asigurarea serviciilor medicale de urgență, a ordinii și siguranței publice, a intervenției în situații de urgență, fiind 
prezent de asemenea, la frontierele Uniunii Europene ori în misiuni internaționale. 

Contextul general economic şi social intern şi situaţia geopolitică marcată de conflicte armate1, frământări şi 

de acutizarea ameninţărilor teroriste2, au determinat o reacție unitară a statelor membre UE, în sensul intensificării 

eforturilor de sporire a gradului de siguranţă şi securitate a populației, instituțiilor și valorilor societății. În ansamblul 
măsurilor adoptate, România și în special Ministerul Afacerilor Interne, alături de celelalte instituții cu atribuții în 
domeniul vizat, ocupă un rol important, având în vedere poziția țării noastre la granița uniunii și interesul tot mai 
crescut al unor actori politici internaționali, față de Marea Neagră. 

Un rol important în asigurarea mobilităţii şi rapidităţii în intervenţie a structurilor operative ale Ministerului 
Afacerilor Interne (M.A.I.), îl are și Inspectoratul General de Aviație, prin executarea misiunilor de zbor cu flota de 
aeronave disponibilă, în scopul gestionării situaţiilor potenţiale de risc în domeniul ordinii şi siguranţei publice, 
combaterii criminalităţii şi infracţionalităţii, a acţiunilor teroriste și nu în ultimul rând, al salvării de vieţi omeneşti.   

Înfiinţat la data de 01.05.2008 ca inspectorat de aviaţie și transformat la data de 17.11.2008 în inspectorat 
general, structură militară independentă, cu personalitate juridică, I.G.Av. participă tot mai activ la misiunile 
executate în sprijinul ordinii şi siguranţei publice, misiuni umanitare, misiuni internaţionale, împreună cu instituții 
operative ale M.A.I. (Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență etc.) sau cu alte instituţii din arcul guvernamental sau civile. 

Totodată, I.G.Av. este componentă a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi de prim ajutor 
medical, ca operator aerian pentru Ministerul Sănătăţii şi îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu Serviciul Mobil 
de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) şi I.G.S.U. 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE - În anul 2014, activitatea I.G.Av. s-a desfăşurat având la bază 

obiectivul general înscris în Strategia dezvoltării aviaţiei M.A.I. 2010-2020, 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. 

 Potrivit Strategiei, obiectivele specifice vizează: creşterea capacităţii operaţionale; dezvoltarea 

capabilităţilor logistice necesare funcţionării corespunzătoare a I.G.Av.; dezvoltarea unui sistem modern şi eficient 
de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului şi dezvoltarea cooperării intra şi interinstituţională la nivel 
naţional şi internaţional. 

III. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII 

INTERNAŢIONALE  - În plan normativ, I.G.Av. a participat la elaborarea de standarde şi proceduri 

operaţionale, care vizează îndeplinirea atribuţiilor structurilor M.A.I., atât în acţiuni independente, cât şi comune, 
care implică sprijinul aerian al acţiunilor. Astfel, în perioada de referință au fost elaborate 11 proceduri de operare, 
pe tipuri de misiuni, în scopul stabilirii algoritmului executării acestora și a standardizării acțiunilor proprii. Tot în anul 
2014, au mai fost elaborate un număr de 18 proceduri, în comun cu specialiști din cadrul Statului Major al Forțelor 
Aeriene (S.M.F.A.), acestea urmând să intre în vigoare în primul trimestru al acestui an. 

De asemenea, au fost iniţiate planuri de acţiune comune şi proceduri de operare și cu alte structuri 
aparţinând Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, pentru îndeplinirea misiunilor ce revin 
I.G.Av. şi M.A.I. Semnificativ în acest sens este Parteneriatul de colaborare cu Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, 
prin care se asigură formarea inițială a 8 ofițeri M.A.I. pentru dobândirea calității de pilot de elicopter, în cadrul 
„Cursului Formare piloţi comerciali – elicopter CPL” cu durata de 15 luni. 

                                                           
1
 conflictului militar din Ucraina şi preluarea Crimeei; declanşarea unui nou Război Rece între Rusia şi Occident 

2
 apariţia grupării teroriste Statul Islamic, acţiunile sângeroase ale acesteia şi ale al-Qaeda, atacurile teroriste din ianuarie în Franţa 
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În plan extern, Inspectoratul General de Aviaţie s-a preocupat pentru dezvoltarea cooperării cu structurile 
de aviaţie din instituţiile similare existente la nivel european, în scopul realizării interoperabilităţii, atât în ceea ce 
priveşte pregătirea personalului navigant, cât şi participarea în cadrul operaţiunilor/acţiunilor comune.  

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

 

IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

4.1. EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ - Traversarea perioadei de criză economică de către instituţiile 
Ministerului Afacerilor Interne, a avut ca efect negativ, printre altele şi subdimensionarea structurală a acestora, în 
efortul general ce a presupus adoptarea unor măsuri de reducere a deficitului bugetar. 

În prezent, I.G.Av. îşi îndeplineşte atribuţiile legale cu o structură subdimensionată, atât la nivel central, cât 
şi teritorial, ce nu mai corespunde nevoilor operative, situaţie ce poate determina manifestarea unor riscuri şi 
vulnerabilităţi în domeniul ordinii şi siguranţei publice. Totodată, încărcarea cu sarcini a personalului structurilor deja 
subdimensionate, numărul mare de misiuni și de ore de zbor executate, face posibilă manifestarea riscurilor şi în 
planul securităţii şi integrităţii persoanei sau al aeronavelor.  

Instituţia noastră îşi îndeplineşte atribuţiile în prezent cu o structură centrală (inspectorat general), 5 unităţi 
speciale de aviaţie şi 5 structuri subordonate nemijlocit, incluciv structura de instruire şi de executare a misiunilor 
SMURD (Detaşamentul Aeromedical), în limita posturilor aprobate. Precizăm că unităţile speciale de aviaţie 
teritoriale Cluj-Napoca, Iaşi, Tulcea şi Caransebeş3 conţin în organizare un număr insuficient de posturi, deşi 
misiunile diverse şi complexe executate sunt de o importanţă deosebită şi în volum considerabil. De asemenea, o 
insuficienţă a asigurării cu posturi este resimţită şi la Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, care are un număr mai 
mare de aeronave în dotare şi exploatare, faţă de celelalte unităţi teritoriale de aviaţie.  

Din punct de vedere operativ, I.G.Av. este dotat cu elicoptere grele (MI-17 și MI-8), elicoptere ușoare 
(EC-135P2+, EC-135P2 și IAR 316B) și avioane echipate medical (PIPER PA-42 Cheyenne III şi CESSNA 
CITATION V).  

 

4.2 GESTIONAREA RESURSELOR UMANE - Măsurile de reducere a efectelor crizei economice, adoptate 
în anii anteriori și menținute și în prezent, așa cum am mai menționat, au determinat o scădere a numărului de 
posturi repartizate inspectoratului general, iar structurile Aparatului propriu al I.G.Av. şi ale unităţilor speciale de 
aviaţie au fost subdimensionate.  

Îmbunătăţirea nivelului de încadrare cu personal aeronautic a constituit un obiectiv prioritar, sens în care s-
a urmărit asigurarea şcolarizării unui număr corespunzător de personal cu specializări aeronautice, prin instituţiile 
de învăţământ ale M.Ap.N. 

Referitor la încadrarea cu personal, menţionăm că eforturile instituţiei şi ale structurii de specialitate a 
M.A.I., respectiv D.G.M.R.U., nu au reuşit să reducă deficitul de personal (65,5%), aspect ce face ca încărcarea cu 
sarcini pe structurile existente şi personalul încadrat, să fie mai mare în comparaţie cu celelalte structuri M.A.I. 

În scopul asigurării capacităţii I.G.Av. de a acţiona independent pentru salvarea persoanelor aflate în 
dificultate (medii improprii supravieţuirii sau zone izolate) ori a căror viaţă este pusă în pericol, încă din anul 2012, 
au fost pregătiţi şi brevetaţi, ca personal aeronautic – navigant, operatorii căutare, salvare-evacuare. Până în 
prezent, această categorie de personal a participat la zeci de misiuni, pe timpul manifestărilor extreme ale unor 
fenomene meteorologice (ninsori abundente și viscol), incendiilor din zona montană, transportului și distribuirii de 
alimente, apă și ajutoare umanitare în zone afectate de calamități, precum și misiuni umanitare. 

În urma memorandumurilor înaintate eşalonului superior, viceprim-ministrul pentru securitate naţională, 
ministrul afacerilor interne, domnul GABRIEL OPREA a aprobat încadrarea din sursă externă a unor posturi de 
pilot, pentru operarea avionului medicalizat CESSNA CIATION V, transmis cu titlu gratuit în proprietatea I.G.Av., de 
către „S.C. ION ŢIRIAC AIR SRL” și pentru elicoptere, în scopul operaționalizării Unității Speciale de Aviație 
Caransebeș. În urma scoaterii la concurs, au fost încadrați piloți elicoptere, candidații înscriși pentru posturile de 
avion neîndeplinind cerințele stabilite în acord cu reglementările aeronautice militare şi civile, incidente procesului 
de calificare pe tipul respectiv de aeronavă. 

Totodată, s-a solicitat şi obţinut aprobarea pentru încadrarea din sursă externă a unor posturi de maistru 
militar de aviaţie, cu specializări indispensabile efectuării lucrărilor de mentenanță de aviație (motoare de aviaţie, 
electromecanică şi automatizare de bord şi radioelectronică de bord etc), parte din acestea fiind deja încadrate. 
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 Înființată la data de 01.12.2013, prin Ordinul M.A.I. nr.I/353 din 31.10.2013, unitatea este în proces de operaționalizare 
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În baza cifrelor de şcolarizare şi a necesarului de încadrare fundamentate anterior, în sesiunea 2014 au 
absolvit 22 studenţi, formaţi pentru nevoile Inspectoratului General de Aviaţie, după cum urmează: 

 ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” BRAŞOV = 5 ofiţeri (piloţi) cu specialitatea 
„management în aviaţie” şi 6 ofiţeri cu specialitatea „managementul traficului aerian”; 

 ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ = 2 ofiţeri cu specialitatea „blindate, automobile şi tractoare”, 5 ofiţeri 
cu specialitatea „echipamente şi instalaţii de aviaţie” şi 4 ofiţeri cu specialitatea „aeronave şi motoare 
de aviaţie” 

 Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. care pregătesc personal 
şi pentru nevoile M.A.I., a constituit o preocupare importantă a I.G.Av., fiind efectuată cu coordonarea Direcţiei 
Generale Management Resurse Umane. Cele 7 locuri repartizate pentru sesiunea de admitere 2014, au fost 
ocupate, astfel: Academia Tehnică Militară (ingineri) = 5 şi Academia Forţelor Terestre „N. Bălcescu” 
(intendenţă) = 2. 
 

4.3. DISCIPLINA MILITARĂ - În perioada de referință, aplicarea și respectarea prevederilor legale, a normelor 
de ordine și comportament, ordinelor și reglementărilor, a reprezentat o preocupare majoră a comandanților și 
șefilor de la toate nivelele ierarhice. Astfel, au fost create condiții pentru menținerea stării funcționale a instituției, 
îndeplinirea misiunilor specifice și buna desfășurare a activităților.  

În rândul personalului I.G.Av., în anul 2014, se constată o scădere a numărului de sancţiuni aplicate 
pentru abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale şi de la regulile de îndeplinire a misiunilor şi activităţilor faţă de 
anii precedenți. Tot în această privinţă, pentru modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu au fost 
acordate recompense personalului inspectoratului general şi unităţilor subordonate. 

 

4.4. EXECUTARE MISIUNI DE ZBOR - În anul 2014, în Planul cadru de alocare a resursei de zbor au fost 
prevăzute 9465 ore de zbor, din care au fost executate 8147:48 ore de zbor, reprezentând 86%. 

Principalele misiuni de zbor executate în anul 2014 au constat în: suport al misiunilor de ordine publică, 
salvare de vieți omenești, transport, stingere incendii, căutare-salvare, survol, supraveghere trafic rutier, evacuare 
aeromedicală, supraveghere a frontierelor, sprijin în prevenirea unor fapte antisociale, antrenament al forțelor 
speciale ale S.I.A.S. și luptătorilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. 

Procentul de execuţie a misiunilor de zbor în folosul structurilor M.A.I. a fost de 54,21%. 
Pe structuri, situaţia se prezintă astfel: I.G.P.F. = 87,01% din orele alocate; I.G.S.U. = 54,68%; I.G.J.R. = 

77,32%; I.G.P.R. = 18,43%; D.G.A. = 21,75%; ALTE MISIUNI = 69,23%. 
Deşi numărul de ore executate ca zbor de instrucţie a crescut faţă de anii precedenţi, din totalul de ore 

alocate, au fost executate 65 %. 
Orele alocate pentru misiuni SMURD, atât pentru elicopterele din punctele de operare aeromedicală, cât şi 

pentru avioane, au fost executate în procent de 100%. 
I.G.Av. a efectuat și misiuni de transport aerian al unor delegații străine, atât guvernamentale (înalte 

oficialități, comisari europeni etc.), cât și instituționale (membri ai Gărzii Federale a Poliției de Frontieră Elvețiene).  
În anul 2014, Detaşamentul Aeromedical a coordonat activitatea a 7 puncte de operare aeromedicală 

(Bucureşti, Tg. Mureş, Iaşi, Arad, Constanţa, Craiova şi Galaţi).  
Conform Strategiei de dezvoltare aeromedicală SMURD pe termen mediu şi lung în România până în anul 

2020 a Ministerului Sănătăţii şi Strategiei dezvoltării aviaţiei MAI 2010 – 2020, Detaşamentul Aeromedical va avea 
în componenţă 8 puncte de operare aeromedicală, repartizate astfel încât să asigure acoperirea teritoriului naționa l 
din punct de vedere medical şi operaţional.  

În efectul implementării prevederilor Strategiei dezvoltării aviației M.A.I. 2010-2020, au fost recepționate 
elicopterele EC-135 nr. 345 și 346 și începând cu data de 20.06.2014 s-a început executarea misiunilor SMURD, în 
zona viitorului Punct de Operare Aeromedical Galați. 

În baza proiectului Rega-SMURD Air Rescue Project (RSARP), în cadrul Detaşamentului Aeromedical s-a 
desfăşurat antrenamentul în zbor a instructorilor pe elicopterul tip EC-135 pentru zborul în zonă montană cu 
folosirea troliului, precum și zbor în zonă montană pe timpul nopții. La această activitate au participat cadre din 
I.G.Av. şi instructori din cadrul REGA-Elveţia, precum și personal specializat din cadrul structurilor naționale de 
salvare montană, fiind executate 111 ore de zbor de antrenament.  

Și în anul 2014, reprezentanţi din I.G.Av., I.G.S.U. şi Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din 

Republica Moldova, au participat la derularea proiectului transfrontalier
4, ce prevede crearea unui 

sistem comun integrat de monitorizare și limitare a efectelor dezastrelor cu caracter transfrontalier și 

                                                           
4 „Improving the response capacity of the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration 
of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, 
Ukraine and the Republic of Moldova” - Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 
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reglementarea sprijinului reciproc în răspunsul la situații de urgență și la urgențe medicale. În cadrul 
proiectului a fost achiziționat și recepționat un elicopter EC-135 (nr. 347) medicalizat, iar în perioada 22-27 a.c, în 
județul Iași din România și localitățile Chișinău, Ungheni și Bălți din Republica Moldova, a avut loc exercițiul comun 
româno-moldovean „PRUT – 2014”, pentru limitarea efectelor unor situații de urgență produse pe teritoriul ambelor 
state.  

În ansamblul măsurilor adoptate pentru creșterea gradului de operativitate al aeronavelor, încă din anul 
2013 a fost încheiat Protocolul de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Interne, 
reprezentate prin Școala Superioară de Aviaţie Civilă și I.G.Av., ce permite staţionarea şi operarea în condiţii de 
siguranţă a celor două avioane medicalizate (Piper PA-42 Cheyenne IIIA și CESSNA CITATION V), de pe platforma 
Școlii Superioare de Aviaţie Civilă, din incinta Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa „Aurel Vlaicu”.  

Pe parcursul anilor 2014-2015, Școala Superioară de Aviație Civilă va asigura școlarizarea personalului 
necesar operării aeronavei CESSNA CITATION V. 

Din nefericire, în anul care a trecut a avut loc şi un eveniment tragic de aviaţie, ce a constat în prăbuşirea 
unui elicopter5 SMURD în timpul misiunii în lacul Siutghiol, în care s-au pierdut 4 vieţi omeneşti: comandor Petre 
Corneliu CĂTUNEANU, comandor p.m. Ginel Claudiu CRĂCĂNEL, medicul Laura VIZIREANU şi asistenta 
medicală Gabriela Camelia HARTON. La acest moment, ancheta este în desfăşurare. 

4.5. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE - Asigurarea financiară în perioada de referinţă a fost 
realizată şi coordonată de la nivelul inspectoratului general și a avut ca obiectiv specific planificarea şi execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli, organizarea şi evidenţa contabilităţii instituţiei, salarizarea personalului, o bună 
gestiune financiară prin respectarea legalităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice. 

Execuţia bugetului inspectoratului general a fost de 99,54%. 
 

4.6. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE ŞI DE MENTENANŢĂ -  Pentru asigurarea capabilităţilor 
logistice, I.G.Av. a continuat demersurile pe lângă administraţiile locale şi centrale pentru repartizarea unor imobile 
care să îndeplinească cerinţele necesare operării în condiţii de siguranţă a aeronavelor, pentru asigurarea, în 
condiţii optime a mentenanţei elicopterelor şi realizarea infrastructurii aeronautice. 

În anul 2014, structurile logistice au avut ca obiective principale coordonarea mentenanţei aeronavelor din 
dotarea I.G.Av. şi asigurarea disponibilităţii maxime cu cheltuieli minime, precum și  aplicarea în practică a 
prevederilor bugetare pentru anul 2014, în scopul desfăşurării procedurilor de achiziţii pentru bunurile şi serviciile 
necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor și executării misiunilor. 

Dintre activitățile semnificative, menționăm: 
 recepţia din revizia de 800 ore, respectiv  1000 ore, precum şi după schimbul standard al CTP-urilor şi 
CTS-ului a elicopterelor EC 135; 
 recepția, înmatricularea militară și operarea a 4 elicoptere EC 135T2+; 
 recepția avionului CESSNA CITATION V; 
 planificarea, organizarea și susținerea examenului de licență militară împreună cu Autoritatea 
Aeronautică Militară Națională; 
 desfășurarea de exerciții comune în cadrul proiectului transfrontalier „PRUT 2014”. 

În urma evaluărilor efectuate de specialiştii din cadrul I.G.Av., Ministerului Sănătăţii şi Serviciului de Salvare 

Aeriană Rega – Elveţia, 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. 
Proiectul 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. Acesta prevede o cooperare pe termen lung sub formă de twinning (înfrăţire) a celor două servicii: Rega şi 
S.M.U.R.D. Contribuţia elveţiană este în valoare de 1.500.781 CHF, iar cofinanţarea părţii române, de 264.843 
CHF, cea din urmă fiind acoperită prin costurile de utilizare ale elicopterelor SMURD. 

 

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

S-a acordat sprijin de specialitate comisiilor de achiziţii constituite la nivelul inspectoratului general şi 
structurilor subordonate acestuia, pentru derularea procedurilor de achiziţii şi la negocierea proiectelor de contracte, 
sens în care consilierii juridici au participat în calitate de experţi cooptaţi  sau membri în comisii. 

Compartimentul juridic a reprezentat şi a apărat interesele inspectoratului general şi ale structurilor 
subordonate acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti. 

                                                           
5 – 15.12.2014 – Elicoperul EC 135T, nr.348, aflat în exploatare la Punctul de Operare Aeromedical Constanţa  



5 

 

 

4.8. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR  
4.8.1. Dezvoltarea unui sistem modern şi eficient de pregătire şi perfecţionare profesională a 

personalului aeronautic - Pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului aeronautic s-a concretizat prin 
activităţi de pregătire în ţară şi străinătate.  

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. 

Deşi în anul 2014 a fost alocat un număr mai mare de ore de zbor pentru instruire faţă de anii 
precedenţi, Planul de instruire în zbor a fost executat în proporţie de 65%. Cauza principală a acestei situaţii, o 
reprezintă lipsa unor elicoptere destinate exclusiv instruirii.  

Numărul insuficient de elicoptere raportat la nevoile operaţionale ale I.G.Av. cât şi indisponibilitatea tehnică 
a unora dintre cele existente, condiţionează ca pregătirea în zbor să se desfăşoare numai atunci când elicopterele 
nu sunt angrenate în misiuni operaţionale. 

În perioada 01.10.2013-30.05.2014, ofițerii absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene, promoție 2013, 
specializarea „managementul traficului aerian” au parcurs la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene Boboc 
„Cursul de specializare controlori de trafic aerian”. Instruirea a continuat cu un program de pregătire, în centrele 
operaționale ale I.G.Av. unde sunt încadrați și s-a finalizat în luna octombrie 2014 cu susținerea examenului de 
licență militară și atestarea în specialitatea de „controlor trafic aerian operațional”. 

În anul 2014, 29 de piloţi și 3 instructori de simulator care exploatează în zbor elicopterul EC-135 au 
participat la antrenamentul la simulator aparţinând Grupului de Aviaţie al Poliţiei Federale Germane din St. 
Augustin, activitate desfăşurată cu sprijinul Fundaţiei pentru SMURD. 
 

4.8.2. Activitatea de secretariat, relaţii cu publicul, relaţii publice şi protocol s-a îmbunătăţit, în sensul 
implementării mai eficiente a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate și revizuirii/actualizării procedurilor 
pentru eficientizarea circulaţiei documentelor.  

Au fost organizate și desfăşurate activităţi de promovare a imaginii instituției, prin interviuri scrise, radio şi 
televizate și evenimente aviatice, dintre care menționăm: prezentarea activităţii I.G.Av. şi a elicopterelor în cadrul 
programului naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, „Ziua porţilor deschise a M.A.I.”, expoziţia de tehnică 
militară – „BSDA 2014”, Parada militară prilejuită de Ziua Naţională a României s.a. 

 

4.8.3. Activitatea medicală în perioada de referinţă s-a desfăşurat în parametri normali, o atenţie deosebită 
fiind acordată efectuării vizitelor medicale ale personalului aeronautic navigant, înainte de plecarea în misiune şi 
examinării medicale a personalului aeronavigant efectuată la I.N.M.A.S.  

 

4.8.4. Control intern-managerial, activitatea de comunicaţii, asigurarea meteorologică şi protecţia 
informaţiilor clasificate - În domeniul control intern-managerial, în perioada de referinţă au fost organizate şi s-
au desfăşurat controale de fond şi tematice la unitățile teritoriale de aviație, urmărindu-se nu numai descoperirea și 
consemnarea neregulilor, ci și caracterul proactiv al acțiunilor, coordonarea unor activități și remedierea pe timpul 
controalelor a unor neajunsuri. 

De asemenea, în acest domeniu s-au desfăşurat și activităţi de implementare a sistemului de control intern 
managerial, precum și activităţi pe linia îndeplinirii măsurilor stabilite în Strategia Naţională de Anticorupţie, 
realizându-se analize care au fost transmise la D.G.A. În colaborare cu această structură, s-au desfăşurat activităţi 
de pregătire pe linie de integritate în special cu managerii I.G.Av. şi cu cadrele militare care sunt încadrate în funcţii 
sensibile pe linie de integritate. 

Asigurarea meteorologică, componentă deosebit de importantă pentru desfășurarea activităților 
aeronautice, 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 misiunilor. 

Activitatea de comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei s-a desfășurat în scopul asigurării 
comenzii şi controlului, pentru conducerea zborului şi asigurarea suportului terestru al navigaţiei aeriene. De 
asemenea, au fost elaborate și actualizate proceduri pe domeniul de referință și s-a monitorizat modul de 
exploatare a echipamentelor de comunicații din dotare. 

În vederea dotării centrelor operaționale cu sisteme de management centralizat al comunicaţiilor şi 
înregistratoare vocale multicanal, a fost elaborat și înaintat spre analiză un material documentar, urmând să se 
facă demersurile pentru introducerea în listele de investiții şi asigurarea finanţării. 

În ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate, în perioada de referinţă s-au reactualizat zonele de 
securitate la nivelul I.G.Av., în vederea implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate și au fost 
realizate demersuri către Departamentul de Informații și Protecție Internă, pentru avizarea accesului la informații 
clasificate, secret de stat și eliberarea autorizațiilor de acces la informații secret de serviciu. 
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5. NEAJUNSURI ŞI DEFICIENŢE ÎNTÂMPINATE 

 Limitările bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii Planului de implementare a Strategiei dezvoltării 
aviaţiei M.A.I. 2010-2020, derulării proiectelor de investiţii în scopul realizării infrastructurii de aviaţie şi 
încadrării cu personal; 

 Insuficienţa resurselor financiare şi logistice alocate pentru asigurarea disponibilităţii aeronavelor; 
 Nivelul scăzut al dotării cu aeronave în raport cu misiunile şi solicitările structurilor M.A.I. și lipsa 
infrastructurii aeronautice la unităţile speciale de aviaţie; 

 Insuficienţa resurselor alocate pentru derularea unui program de instruire în zbor, adecvat pregătirii 
personalului navigant, ceea ce determină o durată mare pentru obţinerea calificărilor operaţionale de 
către personalul navigant; 

 Lipsa aeronavelor şi a bazei tehnico-materiale destinate exclusiv pregătirii și instruirii personalului 
aeronautic. Încadrarea insuficientă cu instructori de zbor; 

 Încadrarea deficitară a structurilor inspectoratului general, în special cu personal aeronautic; 
 Insuficienţa antrenamentului personalului navigant în zborul la munte, deasupra mării, noaptea cu 
folosirea aparaturii de vedere pe timp de noapte şi privind tehnicile de supravieţuire. 
 

6. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 

 Reorganizarea Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., în scopul adaptării structurilor acestuia 
la noile riscuri şi ameninţări din domeniul ordinii şi siguranţei publice din spaţiul comunitar, dar şi al 
obligaţiilor pe care ţara noastră le are ca stat membru al Uniunii Europene; 

 Continuarea implementării prevederilor Strategiei dezvoltării aviaţiei M.A.I. 2010-2020, funcţie de 
resursele financiare alocate şi de termenele din Planul de implementare şi prezentarea spre aprobare a 
unei Strategii noi; 

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

 Înfiinţarea Bazei de Reparaţii Aeronave la Craiova şi a Centrului de Instruire şi Perfecţionare; 
 Înfiinţarea a două puncte de operare aeromedicală care să deservească regiunile S-E şi N-V ale 

României; 
 Continuarea perfecționării piloților pentru menținere/obținere de calificări, prin participarea la diferite 

cursuri (Simulator la Școala de Zbor a Poliției Federale Germane și REGA, CRM, Sea Survival etc), în 
scopul reducerii riscurilor şi vulnerabilităţilor pe timpul executării misiunilor de zbor; 

 Continuarea cooperării/colaborării cu structurile de aviaţie din instituţii similare existente la nivel 
european, prin participarea la activități organizate la nivel naţional şi internaţional; 

 Continuarea activităţii în cadrul „Rega-SMURD Air Rescue Project” și a programelor de 
cooperare transfrontalieră România-Moldova-Ucraina şi România-Bulgaria; 

 Planificarea și executarea de antrenamente și exerciții, în scopul consolidării relațiilor de colaborare 
între echipajele punctelor de operare și a personalului medical în vederea perfecționării metodelor de 
intervenție comune. 

 

 
 
 


