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Scurt istoric al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. 

 

                                                        

Fiind considerată principala armă a războaielor moderne şi mijlocul cel mai rapid şi sigur de transport, 
aviaţia s-a dezvoltat permanent, găsindu-şi multiple întrebuinţări în viaţa socială, economică şi culturală, devenind 
astfel indispensabilă societăţii. 

În România, transportul sanitar este inclus în sarcinile aviaţiei prin Decretul din 1929 pentru organizarea 
şi funcţionarea Serviciului Central al Aviaţiei Civile, primul avion sanitar fiind donat în 1935 de Primăria capitalei, 
aviaţiei civile. Prima unitate Aviasan din România este înfiinţată la 14 noiembrie 1946 în Bucureşti şi aparţinea 
Ministerului Sănătăţii, fiind dotată cu 3 avioane IAR-38 şi 4 avioane Fieseler-Storch, amenajate pentru transportul 
bolnavilor şi îngrijiri în timpul zborului. La sfârşitul anilor ‘60, România înregistrează una dintre cele mai dezvoltate 
reţele de aviaţie sanitară din lume, un avion revenind la aprox. 145.000 locuitori, iar un transport sanitar în ţară nu 
dura mai mult de 2 ore. 

În anul 1990, la Tg.Mureş, doctorul Raed Arafat pune bazele Serviciului Mobil de Urgenţă şi Reanimare-
SMUR, ulterior devenit SMURD sau Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare. Acesta a folosit de-a 
lungul timpului elicoptere şi avioane aparţinând Aviaţiei Utilitare, M.A.I. sau M.Ap.N. În anul 2003 este înființat un 
sistem naţional de asistenţă medicală de urgenţă cu elicoptere, pentru a cărui realizare Ministerul Sănătăţii 
achiziţionează 2 elicoptere tip EC-135 de la EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH, Unitatea Specială de 
Aviaţie a M.A.I. fiind aleasă ca operator aerian.  
 Prin ordin al ministrului (01.05.2008) Unitatea Specială 
de Aviaţie a fost reorganizată, înfiinţându-se Inspectoratul de 
Aviaţie şi patru unităţi speciale de aviaţie subordonate acestuia, 
la: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Tulcea. La data 
de 17.11.2008 a fost înfiinţat Inspectoratul General de Aviaţie al 
M.A.I. (I.G.Av.), ca urmare a necesităţii consolidării rolului 
acestuia în îndeplinirea misiunilor aeriene complexe care îi 
revin, în contextul social şi politic intern şi internaţional. 
 De-a lungul timpului, Aviația Ministerului Afacerilor 
Interne a avut mai multe denumiri: Flotila Aerotransport, 
Regimentul de Aviație, Grupul de Aviaţie Transport, Escadrila de Aviaţie și Unitatea Specială de Aviaţie, 
Inspectoratul de Aviație și Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. În prezent I.G.Av. are un rol important în 
asigurarea mobilităţii şi rapidităţii în intervenţie a structurilor operative ale M.A.I., pentru gestionarea situaţiilor 
potenţiale de risc în domeniul ordinii şi siguranţei publice, combaterea criminalităţii şi infracţionalităţii, a acţiunilor 
teroriste și nu în ultimul rând, pentru salvarea de vieţi omeneşti.   

 

I.  INTRODUCERE 

 

1.1. AVIAŢIA M.A.I. ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL 
 

Contextul general economic şi social intern, dar şi situaţia geopolitică tot mai activă şi tensionată, marcată 

de impactul atacurilor teroriste ce au avut loc în anul 2015 în Europa1, fenomenul apropiindu-se tot mai mult de 

spațiul național, a determinat o reacție unitară și hotărâtă a statelor membre UE, în sensul intensificării și 

                                                           
1
 atacurile grupării teroriste Stat Islamic în Franţa, precum și acțiunile acestora pe teritoriul altor state ale U.E. 

„Puţine naţii din lume se pot mândri 

că au contribuit la progresul aviaţiei 

cât a reuşit naţia română.” 

~Henri Coandă~ 
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conjugării eforturilor de sporire a gradului de siguranţă şi securitate a populației, instituțiilor și valorilor societății. În 
ansamblul măsurilor adoptate la nivelul spațiului comunitar, România și în special M.A.I., alături de celelalte 
instituții cu atribuții în domeniul vizat, ocupă un rol important, având în vedere poziția țării noastre la granița UE. 

Instabilitatea existentă într-o serie de regiuni ale lumii (războaie civile, crize interne sau regionale) a 
generat, în ultima perioadă, o amplificare a fenomenului migraționist, cu efecte directe asupra unui număr 
semnificativ de state europene.  

Începând cu prima decadă a lunii septembrie a anului 2015, la nivelul M.A.I. au fost adaptate și aplicate 
măsuri pentru prevenirea și gestionarea unui eventual aflux de migranți, cu responsabilități extinse până la nivel 
teritorial. Astfel, s-a pus accent pe planificarea intrainstituțională a resurselor, misiunilor, stabilirea 
responsabilităților și a modului de acțiune și cooperare între toate structurile participante. Totodată, au fost 
organizate și operaționalizate tabere de primire refugiați în zona graniței de vest a țării, Inspectoratul General de 
Aviație al M.A.I., fiind prezent cu echipaje de zbor și aeronave.  

 

1.2. ROL ȘI ATRIBUȚII 
 

 Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne  (I.G.Av.) este o structură militară 
specializată în executarea misiunilor de zbor, operative sau cu caracter umanitar, independent sau în cooperare, 
în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) şi al comunităţii, cât şi la solicitarea altor instituţii ale 
statului, având în subordine 5 unități teritoriale de aviație dispuse în București, Iași, Tulcea, Cluj-Napoca și 
Caransebeș și 5 structuri subordonate nemijlocit (Detașamentul Aeromedical, Detașamentul de Instruire și 
Perfecționare, Secția Reparații Aeronave, Biroul Marketing și Achiziții și Biroul Administrativ). 

Din punct de vedere operaţional, I.G.Av. realizează managementul integrat al unităţilor speciale de aviaţie 
subordonate, având competenţă teritorială generală. Sprijinul aerian al structurilor M.A.I. în misiuni de cooperare 
contribuie la creşterea capacităţii de intervenţie a acestora, statisticile evidenţiind următoarele:      
 ca multiplicator de forţe: 

 în medie, un elicopter echipat pentru misiuni (proiectoare, sistem de observare electrono-optic pe timp 
de zi şi de noapte, gigafoane, staţii radio tactice) poate asigura sprijinul a 26 de echipaje terestre într-o 
zonă dată; această evaluare rezultă din capacitatea de supraveghere superioară a elicopterului -
d e  15 ori mai ridicată decât a echipajului terestru, combinată cu viteza de intervenţie de peste 3 ori 
mai mare şi cu posibilitatea evitării obstacolelor terestre; 

 buna coordonare elicopter - echipaj terestru conduce la îndeplinirea misiunii fără a necesita 
dislocarea din dispozitive a unui număr suplimentar de echipaje, în acest mod crescând gradul de 
asigurare a ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului. 

 pe timpul misiunilor de patrulare şi supraveghere: 
 prezenţa şi vizibilitatea elicopterelor determină o reducere cu peste 50% a evenimentelor 

stradale (răpiri, jafuri, furturi auto etc.); 
 prin dotarea cu echipamente speciale de 

observare şi comunicaţii, elicopterele pot efectua 
misiuni de supraveghere, fără a fi prezente direct 
deasupra zonei de interes.     

 privind asigurarea securităţii: 
 în peste 60% din cazurile în care se solicită 

intervenţia, elicopterul ajunge la locul 
evenimentului înaintea oricărui alt tip de mijloc; 

 exploatând avantajele pe care le deţine, 
elicopterul constituie un sprijin direct şi cea mai 
bună garanţie a protejării vieţii, monitorizând şi transmiţând date şi imagini cu caracter operativ, în 
timp real; 

 crearea unui impact psihologic de descurajare asupra făptuitorilor, de cele mai multe ori realizându-
se reţinerea acestora în mod paşnic. 

 pe timpul urmăririi mijloacelor de transport rutier şi naval: 
 elicopterul elimină  necesitatea unor urmăriri de mare viteză, efectuate cu mijloace auto sau navale; 
 viteza elicopterului depăşeşte cu uşurinţă 200 km/h, ceea ce permite atât urmărirea propriu-zisă cât şi 

evaluarea potenţialelor direcţii de fugă şi coordonarea acţiunilor de blocare şi oprire a urmăritului, 
reducând practic riscul pe care aceste acţiuni îl reprezintă pentru ceilalţi participanţi la trafic. 

 pe timpul transportului echipelor/forţelor de intervenţie: 
 elicopterul reprezintă un mijloc rapid şi eficient de transport al echipelor/forţelor de intervenţie; 
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 în cazuri deosebite, datorită posibilităţii de menţinere în zbor la punct fix a elicopterelor, coborârea 
acestor echipe se poate face şi direct, pe corzi în rapel, la obiectivul unde se execută intervenţia.   

 privind misiunile de comandă şi control: 
 în cazul unor situaţii operative complexe, calamităţi 

naturale, acccidente tehnologice, manifestări 
sociale de amploare etc., elicopterele sunt 
singurele mijloace de transport care au 
capacitatea de a asigura continuitatea conducerii şi 
coordonării operaţiunilor/acţiunilor, prin transmiterea 
de date şi informaţii în timp real la centrele 
operaţionale de conducere, datorită: 

-    capacităţii de deplasare în timp scurt; 
-    posibilităţilor de evaluare rapidă a situaţiei;  
-    transportului rapid al factorilor de decizie, 

forţelor de intervenţie, mijloacelor de salvare, 
de supravieţuire, de luptă împotriva 
incendiilor etc.            

 privind lupta împotriva incendiilor: 
 una dintre cele mai importante misiuni executată cu 

elicopterul în lupta împotriva incendiilor 
este observarea şi evaluarea situaţiei, furnizând 
informaţii în timp scurt, în baza cărora forţele de 
intervenţie pot acţiona eficient şi coordonat, în 
condiţii de risc diminuat; 

 în funcţie de situaţia concretă, elicopterele pot participa la următoarele misiuni: 
–    identificarea unor surse de apă suplimentare; 
–    transportul şi largarea2 unor cantităţi de apă pentru stingerea incendiilor;  
–    transportul de personal şi echipamente speciale; 
–    evacuarea medicală a unor răniţi grav. 

 privind supravegherea frontierelor de stat: 
 prin dotarea cu echipamente de observare de înaltă tehnologie, utilizate atât ziua, cât şi noaptea;  
 elicopterele au un potenţial unic de supraveghere a frontierei; 
 mijloacele de comunicaţii operative de la bord asigură coordonarea acţiunilor poliţiei de frontieră, în 

condiţii de reducere a riscurilor acţiunilor specifice; 
 prezenţa elicopterului în misiuni de patrulare în zona de frontieră are şi un efect de descurajare a 

potenţialelor activităţi desfăşurate în afara cadrului legal. 
Inspectoratul General de Aviație a continuat și în anul 2015, dezvoltarea etapizată prevăzută de 

Strategia dezvoltării aviaţiei M.A.I. 2010-20203, 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. 

Din punct de vedere operativ, I.G.Av. este 
dotat cu 19 elicoptere și 2 avioane medicalizate, 
după cum urmează: 6 elicoptere grele (3 MI-17 și 3 
MI-8), 13 elicoptere ușoare (9 EC-135P2+, 2 EC-
135P2 și 2 IAR 316B) și 2 avioane (PIPER PA-42 
Cheyenne III şi CESSNA CITATION V).  

Prin executarea misiunilor de zbor, I.G.Av. 
deține un rol important în asigurarea mobilităţii şi 
rapidităţii în intervenţie a structurilor operative ale 
M.A.I., pentru o mai bună gestionare a situaţiilor de 
risc potenţial în domeniul ordinii şi siguranţei publice 
precum și în scopul combaterii criminalităţii și a 
acţiunilor de tip terorist. 

                                                           
2
 a larga = a desprinde dintr-o aeronavă un obiect pentru a fi lansat în timpul zborului 

3
 aprobată prin Hotărârea C.S.A.Ț. nr.91/30.09.2010 
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Componentă a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie 
îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu SMURD şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă4, ca 
operator aerian medical pentru Ministerul Sănătăţii. În prezent, punctele de operare aeromedicală acoperă 
teritoriul naţional.  

Deși costurile dotării și dezvoltării I.G.Av. sunt relativ ridicate, acestea se justifică prin contribuția eficientă 
pe care instituția noastră o are la creşterea standardelor de performanţă şi a capacităţii de reacţie a structurilor 
M.A.I., modernizarea procedurilor de acţiune în domeniul ordinii publice, combaterea fenomenului infracţional şi 
asigurarea securităţii vieţii, ca răspuns la noile amenințări și riscuri din spațiul comunitar.  

  
1.3. OBIECTIVE 
 

Activitatea I.G.Av. se desfăşoară 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: 
a. creşterea capacităţii operaţionale; 
b. dezvoltarea capabilităţilor logistice necesare funcţionării; 
c. dezvoltarea unui sistem modern de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului; 
d. dezvoltarea cooperării intra şi interinstituţională la nivel naţional şi internaţional. 
Încă din anul 2012, au fost pregătiţi şi brevetaţi ca personal aeronautic – navigant, 12 operatori căutare, 

salvare-evacuare, însă în prezent, datorită dinamicii de personal, doar 8 dintre aceștia mai sunt încadrați în 
structurile I.G.Av. Această categorie de personal a participat la mai multe misiuni, semnificative fiind cele cauzate 
de manifestările extreme ale unor fenomene meteorologice, stingerea incendiilor din zona montană, precum şi 
transportul şi distribuirea de alimente, apă şi ajutoare umanitare în zone afectate de calamităţi. Și în anii următori, 
I.G.Av. va continua pregătirea și perfecţionarea acestora, în scopul menținerii calificărilor și a gradului de 
operativitate a instituției în misiuni de căutare, salvare-evacuare. 

Un aspect important, ce a influențat îndeplinirea atribuțiilor legale și executarea misiunilor de zbor, a fost 
reprezentat de necesitatea dislocării temporare a aeronavelor și tehnicii de aerodrom (luna iulie 2015), în cadrul 
Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, măsură impusă de faptul că terenurile aparținând S.C. Aviația Utilitară 
București S.A., închiriate către I.G.Av. au fost înstrăinate în scopul construirii unui complex comercial. Astfel, în 
perioada iulie-octombrie 2015, 4 elicoptere (2 de tip MI-8/17 și 2 de tip EC-135) aparținând U.Sp.Av. București au 
fost exploatate din noua locație aparținând M.Ap.N., în conformitate cu Protocolul de cooperare între M.Ap.N. și 
M.A.I. pentru îndeplinirea în comun a misiunilor din responsabilitatea acestora și a structurilor subordonate pe 
timp de pace și în alte situații prevăzute de lege, avantajul acestei dislocări fiind reprezentat de faptul că nu a 
implicat costuri suplimentare pentru instituție, toate amenajările aeroportuare necesare desfășurării activității 
aeronautice fiind deja existente. 

Totodată, aeronava Punctului de Operare Aeromedicală București a necesitat doar o repoziționare a 
locației în terenul aparținând S.C. Aviația Utilitară București S.A., fără ca executarea misiunilor de tip SMURD, să 
fie afectată. 

Odată cu 
finalizarea proiectului de 
investiții „Sediu 
U.Sp.Av. București 
(hangare și spații 
tehnice)”,  la 26.10.2015 
a început relocarea 
aeronavelor și tehnicii de 
aerodrom, iar începând 
cu luna noiembrie 
acestea au operat de pe 
noua locație din Calea 
Ion Zăvoi nr. 22-26. 

                                                           
4
 Prin Detașamentul Aeromedical, inspectoratul general este componentă a Sistemului Național de Servicii Medicale de 

Urgență și Prim Ajutor Calificat și execută misiuni de zbor în calitate de operator aerian al SMURD  
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 REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 
 

2.1. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE 
  

 Inspectoratul General de Aviație al M.A.I., componentă importantă a Ministerului Afacerilor Interne, își 
exercită atribuțiile în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, ca structură de sprijin pentru toate 
celelalte structuri operative și instituții M.A.I. În acest sens, I.G.Av. execută misiuni de zbor în cooperare/sprijinul 
forțelor din Sistemul Național de Ordine și Siguranță Publică, care asigură managementul integrat al ordinii și 
siguranței publice. 
 

  La nivelul I.G.Av., o atenție deosebită a fost acordată activității de coordonare a misiunilor şi navigaţiei 
aeriene, printr-o atentă planificare şi analiză a misiunilor de zbor operative sau cu caracter umanitar, precum şi 
prin implementarea normelor de navigaţie aeriană şi cooperarea cu aerodromurile pe care structurile instituției 
noastre îşi desfăşoară activitatea. 
 Prin Planul-cadru de alocare a resursei de aviaţie, în anul 2015 au fost alocate 12820 ore de zbor în 
sprijinul structurilor operative ale M.A.I., misiuni SMURD, instruire/pregătire personal navigant şi rezervă la 
dispoziţie pentru alte misiuni, astfel: 

 Misiuni sprijin (structuri operative M.A.I.) – 1420 ore de zbor; 

 Zbor instrucţie personal navigant I.G.Av. – 2000 ore de zbor; 

 Rezervă la dispoziţia I.G.Av. (pentru alte misiuni) – 900 ore de zbor; 

 Misiuni SMURD – 8500 ore de zbor.  
 Dintre cele 12820 ore alocate, în anul 2015 au fost executate 9225:51 de ore, reprezentând 71,96%.   

 Situația resursei de zbor alocate/executate pe misiuni se prezintă astfel: 

 Misiuni sprijin (structuri operative M.A.I.) – 647:24 ore de zbor (45,56%); 

 Zbor instrucţie personal navigant I.G.Av. – 1894:35 ore de zbor (94,70%); 

 Rezervă la dispoziţia I.G.Av. (pentru alte misiuni) – 713:10 ore de zbor (79,22%); 

 Misiuni SMURD – 5970:42 ore de zbor (70,23%). 
 

 
 

 În misiuni operative au fost executate 647:24 ore zbor, în sprijinul următoarelor structuri M.A.I.: 
 I.G.P.F.: din 350 ore alocate s-au executat 218:56 ore (68,43%), în misiuni de recunoaştere şi 

supraveghere aeriană a frontierei în zona de 
responsabilitate; 

 I.G.P.R.: din 280 ore alocate s-au 
executat 66:58 ore (23,92%), în misiuni de cercetare 
şi supraveghere aeriană respectiv monitorizare 
aeriană a traficului rutier pe DN1, A1, A2; 

 I.G.S.U.: din 400 ore alocate s-au 
executat 204 ore de zbor (51%), în misiuni specifice 
situațiilor de urgență generate de fenomene 
meteorologice periculoase; 

 I.G.J.R.: din 350 ore alocate au fost 
executate 157:30 ore de zbor (44,85%), în misiuni de 
lansări paraşutişti (zona Aerodromului Clinceni) în 
cadrul programului de pregătire specifică a luptătorilor 

7,01% 

20,53% 

7,30% 
65,16% 

Misiuni sprijin structuturi op. M.A.I.

Instruire şi pregătire pers. nav.

Rezervă la dispoziţie, alte misiuni

Misiuni SMURD

IGPF 
35% 

IGPR 
11% 

IGSU 
33% 

IGJR 
21% 

Misiuni în sprijinul structurilor  

operative ale M.A.I. 

PONDEREA ORELOR EXECUTATE PE TIPURI DE MISIUNI 
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din B.S.I.J. împreună cu forţele speciale din cadrul M.Ap.N., supravegherea din aer a zonelor de desfășurare a 
competițiilor sportive, demonstrații și mitinguri, precum și antrenamente și exerciții demonstrative. 

 

  2.2. MISIUNI DE ZBOR ÎN SPRIJINUL STRUCTURILOR M.A.I. 
 

 Dintre misiunile de zbor executate în sprijinul I.G.S.U., menționăm:  

 survol și stingere incendii de pădure din luna august, de pe 
raza localităţii Pui, judeţul Hunedoara, localităţii Măguri Răcătău, 
judeţul Cluj și pe raza comunei Corbu, sat Vadu cu aeronave tip 
MI-17 echipate cu dispozitive „bambi bucket” ale U.Sp.Av. Cluj-
Napoca și București; monitorizarea în luna decembrie a 
suprafeţelor incendiate, în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării’’, cu un elicopter tip IAR 316B al U.Sp.Av. Tulcea și 
stingerea unui incendiu în zona Valea lui Şerb (28.12), jud.Buzău, 
cu efective și aeronavă tip MI-17 ale U.Sp.Av. București; 

 sprijinul efortului de căutare a planorului dispărut în zona 
Ghimbav, judeţul Braşov (august), cu elicopter tip EC-135 echipat 
cu FLIR și de ridicare a resturilor planorului (23.11, 05 și 09.12.) 
și transport la Aeroclubul Ghimbav, cu elicopter tip MI-17 al 
U.Sp.Av. București, echipat cu troliu și dispozitiv de ridicare 
sarcină exterioară; 

 căutarea-salvarea unor persoane dispărute (18.08) cu elicopterul de tip IAR 316 B al U.Sp.Av. 
Tulcea, pe raza localităţii Sf. Gheorghe, în zona de vărsare a braţului Sf. Gheorghe al Dunării în 
Marea Neagră și pe cursul râului Siret, pe raza localității Biliești (20.07), cu un elicopter tip MI-8 al 
U.Sp.Av. Iași; pe raza localităţii Sf. Gheorghe (29.08); în zona Cerna Sat, comuna Padeş (09.09) cu 
elicopter de tip MI-17 echipat cu „bambi bucket” şi nacelă de salvare și altele; 

 transportul echipelor medicale implicate în activitatea 
de transplant şi/sau transport de organe umane;  

 transportul a doi copii arși (13.06), de la Cluj-Napoca, la 
Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti; 

 transporturi umanitare: în zona Podul Turcului judeţul 
Bacău, comunei Ciocani judeţul Vaslui, localității Măgureni 
și în zona Insula Mare a Brăilei; 

 exerciții cu forțe în teren pentru: gestionarea unei situaţii 
de urgenţă determinată de producerea unui accident 
aviatic în zona montană a judeţului Cluj (26.02) cu aeronavă tip MI-17; simularea unei intervenţii la un 
accident auto (26.03) în sprijinul I.S.U. Petrodava Neamț, cu o aeronavă tip MI-8; Exerciţiul naţional de 
căutare-salvare a vieţii omeneşti pe mare şi răspuns la poluare „SARPOL 15” (05-08.05) cu un 
elicopter de tip MI-17 al U.Sp.Av. București, dotat cu troliu, echipamente individuale de salvare şi 1 kit 
de supravieţuire; gestionarea situațiilor de urgență generate de incediile la fondul forestier, pe raza 
județului Argeș și în zona județelor Covasna şi Harghita (18.06), precum și altele; 

 exerciții prin declanșarea Planului roșu de intervenție: cu efective ale I.S.U. Maramureș (29.10), 
pe raza localităţii Sarasău, judeţul Maramureş cu o aeronavă tip MI-8 a U.Sp.Av. Iași; în zona 
Aeroportul Internaţional Transilvania Tg-Mureş (13.05), simularea intervenției în caz de accident 

aviatic, cu elicopterul de tip EC-135 al Punctului de Operare 
Aeromedical Tg.Mureș și exercițiul comun cu Serviciul Salvamont 
Mureş şi Serviciul Public Local Salvamont Borşa (05.11), cu 
participarea unui elicopter tip MI-17, al U.Sp.Av. Cluj-Napoca.  
 

 Misiunile de zbor executate în sprijinul 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au constat în 
special în supravegherea aeriană în zona frontierei terestre, 
fluviale și maritime, semnificative fiind cele desfășurate de 
efectivele U.Sp.Av. Cluj-Napoca în perioada 23.01-01.02 și 
27.04-31.05.2015, în zona de responsabilitate a Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră (I.T.P.F.) Sighetu Marmației, cu 
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un elicopter tip MI-17, precum și cele din 19-20.04, 03-10.05 și 01-31.12.2015 executate de efective ale U.Sp.Av. 
București și U.Sp.Av. Iași, în sprijinul I.T.P.F. Iaşi, cu un elicopter tip EC-135 echipat cu FLIR. 

De asemenea, au mai fost executate misiuni în sprijinul I.T.P.F. Timişoara în luna noiembrie, de către 
efective ale U.Sp.Av. București, Caransebeș Iași și Tulcea, cu elicoptere tip MI-8 și MI-17. 

În perioada de referință, au fost executate și misiuni de zbor în sprijinul Gărzii de Coastă Constanța, cu 
efective și aeronave ale U.Sp.Av. Tulcea (01-31.03 și 01-30.04) și Gărzii de Coastă Tulcea, cu efective ale 
U.Sp.Av. București (03-07.08). 

Misiunile de zbor executate în sprijinul Gărzii de Coastă, au avut drept scop următoarele: 
- supravegherea aeriană a zonei de responsabilitate a Gărzii de Coastă;  
- identificarea, cercetarea, filmarea și fotografierea zonelor în care au survenit schimbări în configurația 

terenului datorită condițiilor meteorologice sau a schimbărilor topografice, a căilor de acces, precum 
și a zonelor cu risc criminogen ridicat; 

- sprijinirea echipelor mobile din teren angrenate 
în activități operative de prindere în flagrant; 

- cercetarea plajelor, apelor maritime interioare și 
zonelor adiacente, a radelor interioare și 
exterioare ale porturilor din zona de 
compenență; 

- verificarea modului și a locurilor de păstrare a 
ambarcațiunilor din zona de frontieră; 

- antrenarea și verificarea capacității echipelor 
comune de intervenție (aeriene și navale) în 
căutarea și salvarea persoanelor aflate în dificultate sau a căror viață este pusă în pericol; 

- exersarea modului de asigurare a comunicațiilor radio și recepționare a imaginilor video transmise de 
la bordul elicopterului către Centrul de Comandă și Control – perfecționarea deprinderilor operatorilor 
consolelor SCOMAR. 

Dintre misiunile executate în sprijinul Poliției Române, menționăm:  
 monitorizarea traficului rutier prin survolarea autostrăzilor A2 şi A4, tronsoanele Bucureşti – 

Constanţa, respectiv Ovidiu - Agigea în contextul 
deschiderii sezonului estival și a minivacanței de 1 mai, 
precum și în perioada sezonului estival, cu efective ale 
U.Sp.Av. București și Tulcea;  

 căutarea unor persoane dispărute în zona comunei 
Crucea, sat Șiriu, județul Constanța (05.02) cu efective 
ale U.Sp.Av. Tulcea și în zona Hotelului Aida din 
Staţiunea Geoagiu Băi judeţul Hunedoara (14.06) cu 
aeronave și efective ale U.Sp.Av. București; 

 sprijinul efectivelor operative ale D.I.I.C.O.T. și 
Direcției de Combatere a Criminalității Organizate în 
diferite zone de interes operativ; 

 pregătirea efectivelor S.I.A.S., S.U.C.T. Bulgaria și 
E.A.O. Cipru, prin desantare în zona Port Giurgiu (mai și 
octombrie); 

 survol ale DN 1, DN 2, DN 6, A 1 şi intrărilor/ieşirilor din 
municipiul Bucureşti, din luna decembrie, executate cu 
aeronave și efective ale U.Sp.Av. București și Tulcea. 

 Dintre misiunile de zbor executate în sprijinul Jandarmeriei Române, menționăm: 

 zbor de acomodare și antrenament (80 de stagiari jandarmi şi 3 instructori) cu elicopter tip MI-
17 al U.Sp.Av. București echipat cu troliu, la Centrul de Perfecționarea Pregătirii Jandarmi 
Ochiuri, în luna martie, în vederea aplicării unor proceduri MEDEVAC; 

 activităţi de pregătire şi instruire (luna aprilie) în cadrul „Cursului de căutare şi salvare-
evacuare” în sprijinul efectivelor Centrului de Pregătire a Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, în 
zona masivului Bucegi, cu un elicopter tip MI-17 al U.Sp.Av. București, echipat cu troliu; 

 exerciţiul internaţional cu forţe în teren RoGendIntEx 2015 și exerciţiul demonstrativ Histria 
2015 din luna septembrie, cu aeronave tip MI-17, MI-8, EC 135 și IAR 316B și efective ale 
U.Sp.Av. București și Tulcea. 
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 Au mai fost executate misiuni în cooperare/sprijinul altor instituții, dintre care menționăm: 
 transport aerian al unor materiale cu un elicopter tip MI-17, în sprijinul Serviciului de Telecomunicații 

Speciale (10-28.08), pentru finalizarea lucrărilor la un 
amplasament de radiocomunicaţii situat pe vârful Arşiţa 
(altitudine 1005 m), în proximitatea localităţii Corbu din judeţul 
Harghita;  

 transport a unor materiale de construcţii rezultate în urma 
lucrărilor de dezafectare/reabilitare a refugiului montan situat în 
zona lacului Călţun, din munţii Făgăraşului (01.10-30.11), la 
solicitarea Consiliului Județean Sibiu, cu aeronave tip MI-17 și 
efective ale U.Sp.Av. București și Cluj-Napoca; 

 misiune specială de zbor în sprijinul Serviciului Român de 
Informații; 

 recepția și aducerea 
în țară a elicopterului tip MI-
17 nr.110 după reparația 
capitală executată la Vinius, 
Lituania (22-30.10); 

 participarea la Parada Militară de Ziua Națională a României, 
în București și la Alba Iulia, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, 
precum și la mitingului aviatic Bucharest International Air Show  - BIAS 
2015 (18-19.06).  
 

 

 Începând cu anul 2011, resursa de aviație prevăzută/executată a crescut constant, astfel: 
 

RESURSA ALOCATĂ 
ANUL 

PREVĂZUTĂ 
(ore de zbor) 

EXECUTATĂ 
(ore de zbor) 

PROCENT 
(%) 

2015 12820 9226 71,96 

2014 9465 7856 83 

2013 8200 5789 70,60 

2012 6263 5021 80,17 

2011 3899 3461 88,77 
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 Cu toate că numărul de ore de zbor alocate și executate a crescut de la an la an, datorită creșterii 
gradului de dotare și a nivelului de încadrare cu personal, numărul de misiuni de zbor/aeronavă și media orelor de 
zbor/aeronavă au înregistrat o scădere, situații prezentate grafic mai jos: 
 

 

 O situație a evoluției misiunilor în perioada 2011-2015, funcție de gradul de dotare cu aeronave și 
nivelul de încadrare al personalului aeronautic este prezentată în tabelul următor: 

ANUL 2011 2012 2013 2014 2015 

Unităţi Speciale de Aviaţie 4 4 5 5 5 

Puncte de Operare 
Aeromedicală 

2 5 6 7 7 

Disponibilitate aeronave 
(elicoptere/avioane) 

10 OP/2 
SMURD 

10 OP/5 
SMURD 

10 OP/6 
SMURD +1 

avion 

10 OP/7 
SMURD/2 
avioane 

10 OP/9 
SMURD/2 
avioane 

Număr misiuni Ordine 
Publică/SMURD 

206/1141 371/1688 401/2035 222/2889 157/3096 

Număr piloţi 
(necesar/încadraţi/procent) 

86/58 = 67% 80/54 = 67% 104/67 = 64% 140/84 = 60% 144/80 = 68% 

Medie anuală misiuni/ore 
efectuate/aeronave Ordine 

Publică 

4 misiuni / 20 
ore / aeronavă 

 37 misiuni / 
50 ore / 

aeronavă  

 40 misiuni / 
55 ore / 

aeronavă  

 22 misiuni / 
55 ore / 

aeronavă  

 16 misiuni / 
65 ore / 

aeronavă  

Medie anuală misiuni/ore 
efectuate/aeronave 

SMURD 

570 misiuni / 
973 ore / 
aeronavă 

 337 misiuni / 
647 ore / 

aeronavă  

 290 misiuni / 
546 ore / 

aeronavă  

 321 misiuni / 
619 ore / 

aeronavă  

 281 misiuni / 
542 ore / 

aeronavă  
 

           2.1.  MISIUNILE DETAȘAMENTULUI 

AEROMEDICAL 

În anul 2015, Detaşamentul Aeromedical a 
coordonat activitatea a 7 puncte de operare 
aeromedicală (Bucureşti, Tg. Mureş, Iaşi, Arad, 
Constanţa, Craiova şi Galaţi) executând 5970:42 
ore de zbor, astfel:  

 P.O.A. București: 1198:38 ore, în 189 
misiuni primare, 564 misiuni secundare și instrucție 
și 2 misiuni speciale; 

 P.O.A. Târgu Mureș: 923:16 ore, în 
401 misiuni primare și 370 misiuni secundare, 7 
misiuni speciale și de instrucție; 

 P.O.A. Iași: 840:28 ore, în 345 misiuni 
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primare și 236 misiuni secundare și 2 misiuni speciale; 

 P.O.A. Arad: 874:05 ore, în 214 misiuni primare și 215 misiuni secundare și 2 misiuni speciale; 

 P.O.A. Craiova: 1032:58 ore, în 162 misiuni primare și 382 misiuni secundare și de instrucție; 

 P.O.A. Constanța: 251:16 ore, în 61 
misiuni primare și 61 misiuni secundare și de 
instrucție; 

 P.O.A. Galați: 595:32 ore, în 160 
misiuni primare și 139 misiuni secundare; 

 Avion medicalizat: 187:35 ore, în 82 
misiuni secundare și 6 misiuni speciale (transplant); 

 Misiuni umanitare executate de unitățile 
speciale de aviație: 66:54 ore. 

 Misiunile Detașamentului Aeromedical s-au 
desfășurat în condiții de siguranță, înregistrându-se 
o creștere semnificativă a numărului de solicitări 
față de anul 2014. Condițiile în care au fost 
executate misiunile au fost în majoritatea cazurilor 
cu aterizări în locuri neamenajate sau amenajate 
sumar, în teren limitat cu obstacolare, în condiții de 
zbor instrumentale.  

În urma tragicului incendiu ce a avut loc în noaptea de 30/31 octombrie la Clubul COLECTIV, ce s-a 
soldat cu decesul a 63 de persoane și peste 150 de răniți, aeronavele Detașamentului Aeromedical au executat 7 
misiuni de zbor, pentru transportul unor pacienți răniți grav, la spitale din străinătate. Astfel, în perioada 07-
30.11.2015, au fost executate 7 misiuni de zbor, 2 cu avionul PIPER Cheyenne Pa42 la Viena și Graz (Austria) și 
alte 5 cu avionul Cessna Citation V la Zurich (Elveția), Viena (2 misiuni) și Graz (Austria) și Le Bourget – Paris 
(Franța). 
 În cursul anului 2015 a fost finalizată implementarea proiectului transfrontalier „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, with regard to the population in the 
common boundaries of Romania, Ukraine and the Republic of Moldova” (Programul Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova). Ca urmare, elicopterele care deservesc P.O.A. Iași și Galați au executat 
până în prezent 3 misiuni pe teritoriul Republicii Moldova. 
 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”.  
 

2.2. PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ 
 

Această activitate a personalului aeronautic reprezintă un alt obiectiv important al I.G.Av. și se realizează 
prin activităţi specifice de pregătire și perfecționare 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. Pentru aceasta, în anul 
2015 au fost alocate 2000 de ore pentru instrucție, 
fiind executate 1894:35 ore, reprezentând aproximativ 
94,7% din Planul de instruire în zbor.  

Totodată, față de anii precedenți, se constată 
o creștere a numărului de ore de zbor alocate și 
executate pentru instruirea personalului aeronautic. 
Astfel, în anul 2012, pentru instruirea în zbor au fost 
alocate 1594 ore, fiind executate 780 ore, în anul 2013 
din 1702 ore alocate, au fost executate 828 ore, iar în anul 2014 din cele 1925 ore alocate, au fost executate 
doar 1247:09 ore.  
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 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. Cu toate acestea, a fost asigurat nivelul de antrenament 
minim necesar pentru executarea misiunilor în condiţii de siguranţă şi au fost obţinute/menţinute calificări 
operaţionale superioare şi titluri de clasă de către personalul aeronautic, inclusiv operatori troliu şi sarcini 
exterioare, operatori căutare, salvare-evacuare, operatori foto-video. 

Experienţa minimă în zbor a personalului navigant pentru executarea misiunilor SMURD este 
prezentată în tabelele mai jos: 

Comandant de echipaj: 

TOTAL ORE ZBOR 

Elicopter Tip EC-135 

1000 ore 300 ore 

800 ore 500 ore 

Clasificarea pe tip minim clasa a II a 

Nivel de pregătire pe tip BMC5 Z+N (ST:PC6) 

Pilot secund: 

TOTAL ORE ZBOR 

Elicopter Tip EC-135 

500 ore 150 ore 

400 ore 250 ore 

Nivel de pregătire pe tip BMC Z+N 
 

În situaţia în care comandantul de echipaj are calitatea de instructor ziua VMC7 pe 
tip, condiţia experienţei orelor de zbor pentru pilotul secund va fi: 

TOTAL ORE ZBOR 

Elicopter Tip EC-135 

240 ore 40 ore 

100 ore 100 ore 

Nivel de pregătire pe tip BMC Z+N 
 

În situaţia în care comandantul de echipaj are calitatea de instructor pe tip Z+N, condiţia experienţei de 
zbor pentru pilotul secund va fi deținerea calificării BMC-Ziua. În această situație nu se execută zbor umanitar 
în condiții de noapte (fără rezervă). 

Dezvoltarea unui sistem modern şi eficient de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului 
aeronautic, ca obiectiv specific prevăzut în Strategie, a reprezentat o preocupare majoră a conducerii I.G.Av. 

Începând cu anul 2014, conform Dispoziției șefului SMFA-9 din 28.02.2014 privind atestarea calificărilor 
şi specializărilor personalului aeronautic din M.Ap.N. şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi 
aeronautice militare, întreg personalul aeronautic militar susține examen de licență militară. În acest context, 205 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri au susținut examenul de revalidare/obținere a certificărilor, calificărilor și 
autorizărilor, pe specialități de personal aeronautic, categorii de tehnică aeronautică, posturi de lucru, situație 
detaliată mai jos: 

 
 

 Examenele/controalele în cadrul licentei militare s-au desfasurat în perioada 05-16.10.2015 pentru 
un numar de 205 ofițeri, maiștri militari și subofițeri, pe specialități, astfel: 

- pilot: 
 74 piloți elicoptere +1 pilot din alte structuri MAI; 
 6 piloți avion 

- tehnic de bord și operator troliu, sarcini exterioare: 7 maiștri militari; 
- tehnic de bord și operator troliu, sarcini exterioare și operator foto: 3 maiștri militari; 
- operator foto și operator troliu, sarcini exterioare: 2 maiștri militari; 
- tehnician de bord: 1 maistru militar; 
- operator foto: 1 maistru militar; 
- operator troliu, sarcini exterioare: 5 maiștri militari (examen licenta/atestare); 
- I.R.C.Z., operator foto și operator troliu, sarcini exterioare: 2 ofițeri inginer; 
- I.R.C.Z., operator foto: 4 ofițeri inginer;  

                                                           
5
 Specialised Training/Pilot in Command 

6
 Basic Mission Capable 

7
 Visual Meteorological Conditions 
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- I.R.C.Z: 2 ofițeri inginer; 
- operator căutare, salvare-evacuare: 8 (2 ofițeri, 6 subofițeri); 
- personal de însotire medico-sanitar: 3 subofițeri; 
- control trafic aerian operational: 18 ofițeri; 
- meteorolog: 6 ofițeri; 
- transmisionist aeronautic: 6 (5 ofițeri și 1 subofițer) 

În perioada 12.01-13.07.2015, 2 ofițeri absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene, promoție 2014, 
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 volum de 
45 de zile lucrătoare, în centrul operațional al U.Sp.Av. București și s-a finalizat în luna octombrie 2015 cu 
susținerea examenului de licență militară și atestarea în specialitatea de „controlor trafic aerian operațional”. 

La data de 30.04.2015, 8 ofiteri au finalizat Cursul de formare piloti elicoptere pentru obtinerea licentei 
CPL(H), in scopul brevetării militare. Cursul s-a desfășurat in perioada 23.11.2013-31.01.2015 la Școala 
Superioară de Aviație Civilă și s-a încheiat cu susținerea examenelor la AACR în perioada 01.02-30.04.2015. 

Deoarece resursele financiare ale FRONTEX au fost direcționate în principal către partea operațională, 
cooperarea I.G.Av./M.A.I. – FRONTEX în ceea ce privește pregătirea prin cursuri a cunoscut o stagnare.   
 O problemă prezentă şi în anul 2015, a fost durata mare pentru obţinerea calificărilor operaţionale de 
către personalul navigant, determinată de disponibilitatea tehnică redusă, prin întârzierea realizării lucrărilor 
regulamentare/reparaţiilor capitale pentru unele elicoptere. În vederea diminuării efectelor produse de această 
problemă au fost luate măsuri constând în detaşarea temporară a unor aeronave sau a unor piloţi, pentru 
îndeplinirea obiectivelor de instruire fără a afecta nevoile operaţionale ale I.G.Av. 

O altă măsură adoptată în acest scop, a fost reglementarea zborului de instruire în cadrul punctelor de 
operare aeromedicală, măsură ce a permis o mai mare flexibilitate, instruirea în zbor a piloţilor făcându-se fără 
indisponibilizarea elicopterului pentru misiuni specifice.  

În perioada 23.11.2015-25.01.2016, trei ofițeri din cadrul I.G.Av. participă la Cursul de calificare zbor 
instrumental IR(H) modular, organizat la Școala Superioară de Aviație Civilă, activitate ce constă în pregătire 
teoretică și practică pe simulator. 

 
 

II.  MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

3.1.  MANAGEMENT OPERAȚIONAL ȘI PROBLEMATICA INFRASTRUCTURILOR CRITICE 
 

În perioada de referință, la nivelul instituției au fost întreprinse măsuri pentru crearea cadrului de 
reglementare și procedural, în domeniul situațiilor/stărilor excepționale, cât și pentru creșterea capacității de 
intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță publică, prin utilizarea resursei de aviație, în vederea 
asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul producerii unor situații de criză. 

De asemenea, a fost creat cadrul intern de acțiune a structurilor de aviație, pentru asigurarea mobilității și 
suportului aerian al structurilor operative ale M.A.I. implicate în misiuni. Regulile implementate au urmărit 
întrebuințarea eficientă a forțelor și mijloacelor, atât pentru limitarea efectelor situațiilor de protecție civilă la sediile 
proprii, cât și pentru intervenția în sprijinul populației. În acest sens, în aplicarea prevederilor reglementărilor 
domeniului situațiilor de urgență, a fost creat cadrul operațional de răspuns în misiuni generate de situații de 
urgență la nivel național, pe coduri de alertare „Alpha”, „Bravo”, „Charlie”, iar timpii de reacție ai aeronavelor au 
fost înscriși în Registrul de capabilități, pentru toate tipurile de misiuni.  

În procesul de implementare a dispozițiilor și deciziilor privind situația refugiaților, la nivelul instituției a 
fost creat cadrul de reglementare de participare la exercițiile desfășurate în taberele de refugiați din zona graniței 
de vest a României, dar și la misiuni de securizare a frontierei de stat, în punctele de sprijin din zona de frontieră, 
dispuse în localitățile: Drobeta Turnu-Severin, Oravița, Timișoara, Sighetu Marmației, Rădăuți și Galați. 

În vederea asigurării protecției infrastructurilor critice, a fost aprobată lista infrastructurilor critice naționale 
pentru care I.G.Av. are calitatea de proprietar/operator/administrator. În acest sens, I.G.Av. a întreprins toate 
măsurile stabilite prin calendarul activităților ce trebuie desfășurate de proprietarii/operatorii/ administratorii de 
infrastructuri critice naționale. 

Totodată, a fost continuată activitatea de standardizare și procedurare a acțiunilor și misiunilor, prin 
elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale de intervenție, precum și a celor interne și de sistem, în 
scopul asigurării operativității și coerenței misiunilor de zbor executate independent sau în sprijinul celorlalte 
structuri M.A.I. În acest sens, la nivelul Aparatului propriu al I.G.Av. și structurilor subordonate nemijlocit, au fost 
elaborate și, după caz, actualizate 324 proceduri, ce asigură în acest moment uniformitatea și coerența 
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instituțională, contribuind la atingerea obiectivelor propuse prin documentele strategice de planificare. 
Un domeniu important pe care instituția l-a abordat cu responsabilitate este cel al managementului 

riscurilor, în scopul identificării riscurilor majore ce pot afecta misiunile, activitatea și rezultatele așteptate, precum 
și stabilirii și implementării celor mai eficiente măsuri și acțiuni de reducere sau eliminare a acestora. 

Planificarea acțiunilor și misiunilor, precum și monitorizarea și evaluarea permanentă a documentelor 
subscrise domeniului, atât cele proprii, strategice și de nivel superior, au reprezentat o preocupare majoră. În 
acest sens, pe parcursul monitorizării și evaluărilor periodice, au fost propuse și adoptate măsuri de corectare, 
acolo unde rezultatele se prefigurau a fi sub cele așteptate/planificate, inclusiv prin alocarea de noi resurse. 

 

3.2.  EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ 
 

În îndeplinirea atribuţiilor legale stabilite prin Strategie, instituţia noastră a întâmpinat o serie de dificultăţi 
generate în principal de deficitul de personal înregistrat pe anumite linii de activitate. Controalele efectuate în anul 
2015 au constatat neajunsuri cauzate de subdimensionarea structurilor din componenţa Aparatului propriu al 
I.G.Av., dar şi al unităţilor teritoriale de aviaţie subordonate, dar și de numărul insuficient de posturi alocate 
instituţiei. 

Nevoia stringentă de adaptare/modificare a structurii inspectoratului general, prin înfiinţarea în ultimii ani 
de noi componente organizatorice, inclusiv o unitate specială de aviaţie teritorială la Caransebeș, a presupus 
folosirea posturilor deja alocate instituţiei8, context ce a generat disfuncţii în îndeplinirea obiectivelor şi exercitarea 
atribuţiilor legale, prin încărcarea cu atribuţii a structurilor subdimensionate.  

Astfel, prin O.m.a.i nr. I/1814 din 02.02.2015 a fost aprobat un nou stat de organizare şi o nouă 
organigramă a I.G.Av. (Aparat propriu), care au intrat în vigoare începând cu data de 25.03.2015. În acest 
context, având în vedere modificările survenite, a fost elaborat un nou Regulament de organizare și funcționare9, 
în vederea asigurării cadrului necesar îndeplinirii atribuţiilor I.G.Av. în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în 
concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I., aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 De asemenea, în îndeplinirea obiectivelor Strategiei, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi a fost desemnat ca operator al unui elicopter echipat medical, aflat în administrarea Inspectoratului 
General de Aviaţie, iar începând cu data de 20.06.2014, locaţia stabilită pentru P.O.A. Galaţi a devenit 
operaţională, urmând a fi întreprinse noi demersuri pentru organizarea structurală a acestuia. Noul punct de 
operare aeromedical corespunde cerinţelor şi standardelor operaţionale impuse de executarea misiunilor SMURD 
în zona de intervenţie primară, respectiv judeţele Galaţi, Vrancea, Brăila, Tulcea şi Buzău, dar putând totodată să 
asigure şi efectuarea de misiuni secundare pe întregul teritoriu naţional. 
 

3.3. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
 

La data de 31.12.2015, situaţia posturilor prevăzute/încadrate/vacante de la nivelul Inspectoratului 
General de Aviaţie şi unităţilor subordonate, aşa cum reiese din statele de organizare este următoarea: 

 
 

  PREVĂZUTE ÎNCADRATE VACANTE 

OFIŢERI 325 232 93 

MAIŞTRI MILITARI 139 105 34 

SUBOFIŢERI 149 82 67 

PERSONAL CONTRACTUAL 9 8 1 

TOTAL 622 427 195 
 

 
Deficitul de 195 de indicatori neîncadraţi este cauzat de restricţiile bugetare din sistemul public impuse de 

cadrul legal, coroborate cu lipsa surselor de recrutare la nivelul M.A.I. (personal navigant şi tehnic-ingineresc) şi 
ritmul lent de asigurare a resurselor umane prin formare iniţială în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.  
 

                                                           
8 Toate modificările efectuate în perioada 2011-2015, au fost fundamentate pe redistribuirea posturilor existente, iar în unele situaţii au presupus radierea unor posturi. 
9 A fost aprobat prin O.m.a.i. nr. 30 din 16.04.2015 şi a intrat în vigoare începând cu data de 04.05.2015 când a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 302 bis. 
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În ceea ce priveşte situaţia încadrării cu personal, se constată o creştere a indicatorilor cu 19 maiştri 
militari şi 22 subofiţeri comparativ cu anul 2014, ca urmare a modificărilor survenite în statele de organizare,  
dar şi a efectivului încadrat (427 cadre în anul 2015, faţă de 381 în anul 2014), astfel că la data de 31.12.2015, 
procentul de încadrare este de 68,64%.  

Referitor la încadrarea posturilor de pilot, dintr-
un total de 129 posturi prevăzute în statele de 
organizare ale I.G.Av. şi unităţile subordonate, sunt 
încadrate 80. Din cele 49 de posturi vacante, 10 vor fi 
alocate numirii în prima funcţie a absolvenţilor, ofiţeri - 
piloţi ai Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
Braşov, promoţie 2016. 
 În scopul reducerii deficitului de personal 
navigant, începând cu luna septembrie, au fost iniţiate 
demersuri în vederea obţinerii aprobării din partea 
conducerii M.A.I. pentru ocuparea a 15 posturi vacante 
de pilot, cu recrutare prin transfer din rândul 
personalului structurilor din domeniul apărării şi 
securităţii naţionale. 
 În anul 2015 au fost finalizate procedurile de transfer de la M.Ap.N. la M.A.I., a 4 maiştri militari și s-a 
obţinut aprobarea conducerii M.A.I. pentru încadrarea a 4 posturi vacante de ofiţer prin trecerea în corpul ofiţerilor 
a agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari care îndeplinesc condiţiile legale, urmând ca în primul trimestru 
al anului 2016 să fie desfăşurate procedurile de concurs. 
 În ceea ce priveşte personalul pregătit în instituţii de învăţământ militar, în baza cifrelor de şcolarizare şi a 
necesarului de încadrare fundamentate anterior, în anul 2015 au absolvit 53 elevi/studenţi, formaţi pentru 
nevoile I.G.Av., după cum urmează: 

 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov - 10 ofiţeri cu specialitatea „managementul 
traficului aerian”; 

 Academia Tehnică Militară - 3 ofiţeri cu specialitatea „echipamente şi instalaţii de aviaţie”; 
 Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Aeriene – 27 maiștri militari, cu specialități în 

„aeronave şi motoare de aviaţie”,  „electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie” și „radioelectronică de 
bord de aviaţie”. 

 Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești – 11 cu 
specialități în „operare mentenanţă echipamente de comunicaţii”, „tehnică de comunicaţii” și „construcţii”; 

 Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri Pompieri și Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti 
– 2 maiștri militari cu specialitatea „auto”. 

 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 sub coordonarea Direcţiei 
Generale Management Resurse Umane. Pentru sesiunea de admitere 2015, au fost repartizate 10 locuri la 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, pentru specialitatea Management în aviaţie/Aviaţie-piloţi, 
dintre care au fost ocupate doar 5. 
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 3.4. DISCIPLINA MILITARĂ 
 

 În rândul personalului I.G.Av., faţă de anii anteriori, 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. Astfel, comparativ cu anul 2014 când au fost aplicate 18 sancţiuni (11 avertismente, 6 mustrări scrise 
şi o retrogradare în funcţie) şi au fost atenţionate 8 cadre militare, în anul 2015 a fost aplicată o singură 
sancţiune, repectiv un avertisment. 
 Tot în această privinţă, pentru modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu au fost acordate 94 
recompense, ce au constat în: înaintări în grad înaintea expirării stagiului minim (31), citarea prin ordinul de zi pe 
unitate (2), mulţumiri verbale sau scrise (7), ridicarea unei sancţiuni (1), semne onorifice (39), diplome de merit, 
medalii și decoraţii (14). 
 Având în vedere faptul că O.m.a.i. nr.400/2004 privind regimul disciplinar al personalului M.A.I. a fost 
anulat printr-o decizie civilă pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în contextul lipsei unor reglementări 
aplicabile în domeniul disciplinei militare, au fost îngreunate procedurile disciplinare, în special în ceea ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare/de judecată. 

Pregătirea personalului în anul 2015 a avut ca obiective transmiterea de noi cunoştinţe, formarea şi 
dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor, precum şi extinderea 
competenţelor profesionale. În acest scop, cadrele inspectoratului general au participat la programe de formare 
profesională organizate şi desfăşurate în baza parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu instituţii formatoare 
interne şi internaţionale, după cum urmează: 

 28 de cadre militare, ofiţeri – ingineri de aviaţie şi maiştri militari, au participat la un Training destinat 
personalului tehnico-ingineresc care deserveşte aeronavele SMURD, organizat de REGA în cadrul proiectului 
„Servicii medicale de urgenţă şi salvare aeriană”; 

 Cursuri de supravieţuire pe mare, destinate personalului aeronavigant (16 ofiţeri şi subofiţeri – piloţi, 
ingineri şi salvatori); 

 A continuat programul de pregătire iniţiat în anul 2014, derulat în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 
57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 
Afacerilor Interne şi a Protocolului pentru predarea – preluarea aeronavei Cessna Citation V, încheiat între 
Inspectoratul General de Aviaţie şi Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, activitate formativă structurată în trei 
etape, astfel: prima etapă a constat în cunoaşterea teoretică a aeronavei, cea de-a doua a constat în pregătirea 
în zbor a piloţilor, iar cea de-a treia într-un program de Pregătire pe simulator pentru avionul Cessna Citation V 
seria 560 – 0200, care s-a desfăşurat  într-o organizaţie de pregătire aeronautică autorizată din Paris, Franţa; 

 Programe de pregătire privind întreţinerea şi avionica echipajului pentru elicopterul MI17; 
 Curs privind însuşirea procedurilor de navigare pentru elicopterul MI 17; 
 Cursuri în domeniul resurselor umane şi securităţii şi sănătăţii în muncă, destinate personalului cu 

atribuţii în aceste domenii; 
 Cursuri în domeniul protecţiei civile şi al protecţiei mediului; 
 Cursuri pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice, organizate şi desfăşurate atât la 

Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, cât şi la Institutul de Studii pentru Ordine Publică. Aceste cursuri 
au vizat pregătirea în acest domeniu în special a persoalului care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, îi 
este necesar să cunoască limba engleză la un nivel avansat. 

 Programe de specializare în domeniile achiziţiilor publice, implementării fondurilor structurale, 
administrării patrimoniului imobiliar şi armamentului organizate de Direcţia Generală Logistică, de Ministerul 
Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,  programe la care au participat ofiţeri şi 
subofiţeri care ocupă funcţii în structurile logistice din inspectoratul general şi unităţile subordonate acestuia; 

 Cursuri organizate de Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru specializarea în 
exploatarea de diverse programe şi sisteme informatice şi de radiocomunicaţii, destinate personalului care 
încadrează funcţii în structurile de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dar şi cursuri de iniţiere şi perfecţionare în 
utilizarea unor aplicaţii din sistemul de operare Windows, destinate întregului personal; 

 Cursuri referitoare la strategiile de comunicare şi consiliere profesională, organizate de Centrul 
Multifuncţional de Pregătire Schengen 

 Programe autorizate de Agenţia Naţională pentru Calificări în domeniul didactic (formator) şi 
managementul proiectelor, participarea la aceste programe a vizat pregătirea ofiţerilor cu atribuţii în domeniul 
pregătirii continue, respectiv a ofiţerilor care, în perspectivă, ar putea derula proiecte finanţate din fonduri 
europene; 
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 Urmare demersurilor iniţiate în anul 2014, 15 ofiţeri au participat, în serii diferite, la programe 
formative organizate de MApN, astfel: 6 ofiţeri la Cursul de controlor trafic aerian şi 9 ofiţeri la Cursul de 
specializare meteorologie aeronautică; 

În scopul interpretării şi aplicării unitare a prevederilor legale specifice, au fost organizate convocări la 
care au participat specialişti din inspectoratul general şi cel al structurilor şi unităţilor subordonate. 

 

 3.5. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE 
 

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

Inspectoratul General de Aviaţie are calitatea de ordonator secundar de credite, iar Unităţile Speciale de 
Aviaţie Bucureşti, Cluj-Napoca, Tulcea şi Iaşi au calitatea de ordonatori terţiari de credite.  
 Pentru buna execuţie a misiunilor ordonate, în anul 2015 au fost repartizate credite bugetare astfel:  

 Sursa A – Integral de la buget – 90.617.618 lei 
 

 
 

 Titlul I „Cheltuieli de personal” – 36.825.000 lei 
Din alocaţiile bugetare aprobate au fost asigurate toate drepturile de personal (salarii) și contribuţiile 

aferente, contravaloarea ordinelor de serviciu pentru misiunile ordonate executate, precum şi a misiunilor 
executate în străinătate, contravaloarea normelor de hrană şi a echipamentului pentru cadre. 
 Titlul II „Bunuri şi servicii” –  34.630.000 lei 
 Din alocările pentru acest credit bugetar au fost asigurate fondurile necesare achiziţionării de petrol TH și 
reparații curente pentru aeronavele din dotare, echipamentelor de protecţie, achitarea facturilor de utilităţi şi 
telecomunicaţii, cursurilor de pregătire a personalului, precum și alte cheltuieli. 
 Titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” – 4.111 lei  

Au fost asigurate fondurile pentru plata contribuţiei de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în 
concediu pentru creşterea copilului. 
 Titlul VIII „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” –  
5.451.000 lei 
 Au fost asigurate fondurile pentru finalizarea proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului 
Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) pentru pregătirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă 
printr-un sistem integrat de monitorizare şi limitare a consecinţelor dezastrelor, pentru populaţia din zona de 
frontieră comună România, Ucraina, Republica Moldova”-  MIS ETC 989 (ENPI), pentru demararea și finalizarea 
proiectului "Realizarea și asigurarea interoperabilității sistemului informatic integrat al Centrului 
Operațional de Zbor din cadrul Inspectoratului General de Aviație, cu structuri ale M.A.I., precum și cu alte 
instituții ale administrației publice centrale" - SMIS 57048 (FEDR), precum și fondurile necesare pentru alte 
facilități și instrumente postaderare – FRONTEX. 

36.825.000 

5.451.000 

4.111 

34.630.000 

90.507 

13.617.000 

CREDITELE BUGETARE REPARTIZATE PE ANUL 2015 
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Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN)

Transferuri între unităţi ale
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Asistenţă socială

Active nefinanciare
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 Titlul IX „Asistenţă socială” –  90.507  lei. 
 Au fost asigurate sumele necesare pentru achitarea indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor. 
 Titlul XIII „Active nefinanciare” – 13.617.000 lei . 

La titlul XIII au fost asigurate fondurile financiare necesare  pentru finalizarea investiţiei „Sediul Unitatea 
Specială de Aviaţie Bucureşti”, pentru continuarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare racord de canalizare 
la sediul Inspectoratului General de Aviaţie’’, pentru reparația capitală a elicopterului tip Mi 17 nr.110, pentru 
modernizarea a două elicoptere tip Mi 8, precum şi fondurile pentru dotări independente. 

 Sursa D – Fonduri externe nerambursabile – 703.401 lei. 
          Execuţia bugetară a instituției a fost de 99,54%. 
  

 3.6. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE ŞI DE MENTENANŢĂ  
 

O activitate importantă a instituției a fost reprezentată de proiectul de investiții „Sediu U.Sp.Av. 
București (hangare și spații tehnice)” – cu o valoare inițială de 19.263,8 mii lei, demarat în iunie 2010, a cărui 
execuție a fost asigurată printr-o asociere de societăți comerciale formată din SC Kasim Emaka SRL Brașov, SC 
Col Air Trading S.R.L. București, S.C. Airport Management Construction S.R.L. Otopeni și Civitas Systems 
Craiova. 

Potrivit programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, la data de 
05.10.2015, lucrările la obiectiv au fost finalizate prin încheierea proceselor verbale de recepție între U.Sp.Av. 
București și firmele contractante. Întârzierile în finalizarea proiectului au fost cauzate de intrarea în insolvență a 
SC Kasim Emaka SRL în anul 2013. Valoarea finală actualizată a proiectului este de 24.952 mii lei, iar plățile 
efective au fost de 24.156,10 mii lei.  

În anul 2015, 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 perioada de referință, în 
scopul desfăşurării procedurilor de achiziţii pentru 
bunurile şi serviciile necesare desfăşurării în bune 
condiţii a activităţilor și executării misiunilor. 

Dintre activitățile semnificative, menționăm: 
 asigurarea combustibilului Jet A1 

necesar desfășurării misunilor de 
zbor; 

 recepția după reparația capitală a 
elicopterului Mi-17 nr.110; 

 modernizarea elicopterelor Mi-17 nr. 
107 și 108 prin montarea sistemului 
de desant aerian; 

 reparația capitală a motorului la elicopterele IAR 316B nr.49 și EC-135 nr.334; 
 revizia de 800 de ore a 9 elicoptere10 de tip EC-135; 
 revizia de 1000 de ore a 8 elicoptere11 de tip EC-135; 
 participarea la activități desfășurate de Direcția Generală Logistică pe linie de UAV; 
 asigurarea tehnică pentru derularea misiunii „POSEIDON SEA”. 

În perioada de referință, la nivelul Secției Reparații Aeronave a I.G.Av. s-au executat 818 reparații 
curente (lucrări regulamentare și lucrări pentru efectuarea 
misiunilor speciale de transport aerian), 519 disponibilizări 
(remedierea defectelor, înlocuiri agregate) și 309 
echipări/dezechipări ale aeronavelor pentru executare 
misiunilor ordonate. 

Totodată, în perioada dislocării aeronavelor 
aparținând U.Sp.Av. București și a tehnicii de aerodrom 
aferente, pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni, structura 
logistică a instituției a desfășurat cu succes asigurare tehnică 
și sprijin logistic pentru desfășurarea activităților de zbor pe 
aerodromul Otopeni. De asemenea, în anul 2015 la nivelul 
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Secției Reparații Aeronave s-a executat pentru prima dată o lucrare de complexitate ridicată, cu forțe și mijloace 
exclusiv ale I.G.Av., ce a constat în demontarea și montarea unui motor TV3-117, ce echipează elicopterul MI-17, 
pentru remedierea unui defect.  
              Activitatea de mentenanţă susţinută a permis executarea, până la data de 31.12.2015, a 9225:51 ore de 
zbor, mai jos fiind prezentată grafic o analiză comparativă a orelor12 de zbor efectuate în ultimi 3 ani: 
 În anul 2015 s-au întreprins 
toate demersurile necesare pentru 
înlăturarea deficienţelor constatate în 
anii precedenţi astfel că în intervalul de 
referință s-a reușit recepția unui hangar 
propriu și a platfomelor de operare, 
înlăturându-se astfel și deficiențele 
cauzate de lipsa spațiilor funcționale 
minimale cu destinații tehnologice.  
 De asemenea, s-au 
achiziționat o sursă hidraulică pentru 
mentenanța elicopterelor MI 8/17, 
precum și o staţie de alimentare cu 
carburant pentru stocarea şi livrarea 
combustibilului de aviaţie Jet A1 pentru 
asigurarea misiunilor U.Sp.Av. Caransebeş. 

            În aceeași rezoluție de îmbunătățire a activităților 
specifice pe linie de mentenanță, a fost proiectat și executat un 
dispozitiv de testare a troliilor ce echipează elicopterele aflate 
în dotarea I.G.Av. 
 Pregătirea de specialitate a personalului tehnico – 
ingineresc s-a realizat atât prin participarea şi absolvirea 
cursului de cunoaştere a elicopterelor de tip Mi-8 (5 cadre 
I.G.Av.), la Lom Praha, cât și prin pregătirea în cadrul 
convocărilor în vederea susținerii examenelor de licențiere, 
obținere/menținere a titlului de clasificare/specializare a 
personalului tehnico-ingineresc. 

În perspectivă, se urmărește dotarea unităţilor aparţinând I.G.Av. cu aeronave medii şi grele de generaţie 
nouă. Din analiza aeronavelor existente la acest moment din aceste categorii și a programelor de mentenanţă 
necesare, rezultă o creştere însemnată a volumului de lucrări de mentenanţă. De exemplu la aeronavele de tip 
IAR 330 PUMA, AS332 L1e SuperPuma – care se preconizează a se fabrica la Braşov, mentenanţa de bază de 
tipul P2 se execută la 400h. 

În momentul dotării I.G.Av. cu aeronave, volumul de manoperă de mentenanţă de bază va justifica 
operaționalizarea Bazei de Reparaţii Aeronave de la Craiova, unde I.G.Av. are în patrimoniu, în incinta 
aeroportului, un hangar preluat de la fosta Bază de Reparaţii Aeronave, aparţinând M.Ap.N., care dispune de 
spaţiu suficient pentru efectuarea de acest tip de activităţi.  

În anul 2015, prin structura de specialitate s-a asigurat mobilitatea terestră în vederea executării 
misiunilor operative la nivelul Aparatului propriu al I.G.Av. și U.Sp.Av. Caransebeș. În perioada supusă analizei, 
misiunile de transport persoane și mărfuri au totalizat aproximativ 250.000 km, consumându-se pentru aceestea 
18.000 litri de benzină și 7500 litri de motorină. 

Misiunile specifice ale structurii sunt cele de transport: 

 echipaje ce deservesc punctele de operare aeromedicală din teritoriu; 

 echipe ce asigură mentenanța aeronavelor din teritoriu; 

 personal din cadrul I.G.Av. pentru îndeplinirea altor misiuni operaționale (verificări, 
controale etc.) 

 Parcul auto al I.G.Av. numără 21 de autospeciale, dintre care 12 operaționale, rezultând astfel un rulaj de 
aproximativ 20.000 km/auto. 
 În decembrie 2015 au intrat în dotarea I.G.Av., prin achiziții directe 8 autospeciale noi destinate executării 
misiunilor operative. De asemenea, 2 autospeciale au fost cedate, prin transfer (fără plată) către alte structuri din 
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cadrul M.A.I. La sediul Direcției Suport tehnic din cadrul D.G.L. au fost efectuate 58 de intervenții asupra 
autospecialelor din dotare. 
 În anul 2015 s-a început realizarea investiției „Racord canalizare la sediul I.G.Av.” realizându-se 
branșamentul de la limita de proprietate a I.G.Av., la rețeaua de colectare ape uzate aparținând S.C. Apa Nova 
S.A., finalizarea investiției fiind prevăzută pentru primul trimestru al anului 2016. 
 

3.7. ARMONIZARE LEGISLATIVĂ 
 

Asistența juridică a structurilor și personalului, precum și reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale acestora în faţa instanţelor şi autorităţilor jurisdicţionale, a fost asigurată în mod corespunzător, prin structura 
specializată din cadrul I.G.Av. Totodată, ca principală activitate, compartimentul juridic a pregătit şi examinat sub 
aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care a stat la baza deciziilor inspectorului general şi a 
acordat asistenţă juridică conducerii în problematica ce a implicat activitatea instituției. 
 În perioada evaluată au fost avizate 670 ordine de personal, 337 contracte şi acte adiţionale și 675 
lucrări diverse (note-raport, rapoarte privind achiziții directe, documentaţii de atribuire, procese-verbale de 
inventariere, etc.) realizându-se de asemenea reprezentarea intereselor inspectoratului general şi ale structurilor 
subordonate acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, în 11 dosare intrate sau aflate deja pe rol în anul 2015. 

Personalul compartimentului juridic 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 la 2 licitații deschise, 9 cereri de ofertă, 6 negocieri fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare și 148 de achiziții directe. 

 Pe parcursul perioadei evaluate, s-a asigurat asistența juridică și analiza cadrului legal, la implementarea 
proiectului transfrontalier SMURD, cod MIS ETC 989, din Programul Operațional Comun România-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, în cadrul căruia I.G.Av. participă în calitate de Partener 1, activitate ce 
a avut ca rezultat semnarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul 
reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, document care a fost ratificat de către 
Parlamentul României prin Legea nr. 166/2014.  

 Totodată, s-a asigurat sprijin de specialitate echipei de implementare a proiectului constituită la nivelul 
I.G.Av., privind accesarea fondurilor prin care a fost achiziționat un elicopter de tip EC – 135, echipat medical. 
 În cursul anului 2015 nu a fost pronunțată nicio sentință în defavoarea I.G.Av 

III. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ȘI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 

 4.1. COOPERARE INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ   
 Activitatea de cooperare intra și interinstituțională s-a realizat la nivelul fiecărei structuri I.G.Av., în funcție 
de specificul activității acesteia și interesele primordiale ale instituției. 
 În intervalul 12-16 octombrie 2015, în județul Constanța a avut loc Exercițiul de protecție și intervenție în 
caz de accident nuclear la C.N.E. Cernavodă, „AXIOPOLIS 2015”, având ca temă activitatea structurilor operative 
existente la nivel național și județean și ale forțelor de intervenție componente ale C.N.M.S.U., în cooperare cu 
autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru gestionarea unei situații de urgență generată de 
producerea unui accident nuclear sever la C.N.E. Cernavodă. 
 De asemenea, în perioada 07-18.09.2015, forțe și mijloace din cadrul structurilor operative ale M.A.I. au 
participat la Exercițiul combinat de comandament și trupe în teren „HISTRIA 2015”, ce s-a desfășurat în zona de 
operații din S-E țării. Acesta a urmărit consolidarea cadrului de cooperare interinstituțional și demonstarea 
capacității de acțiune comună a instituțiilor din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță 
Națională, având drept scop antrenarea structurilor de conducere și execuție la nivel național pentru planificarea 
unei game diversificate de misiuni. 
 Astfel, în decursul anului 2015, I.G.Av. a dezvoltat colaborări cu Comisia Națională pentru Controlul 
Activităților Nucleare (pentru permisiunea de survol în zonele restricționate a aeronavelor aflate în misiuni), 
M.Ap.N. (privind Planul de acțiune pentru operarea aeronavelor M.A.I. pe terenurile aflate în administrarea 
M.Ap.N.), Statul Major al Forțelor Aeriene (pentru obținerea autorizărilor diplomatice de zbor necesare executării 
misiunilor în afara spațiului aerian național), ROMATSA (privind documente de informare aeronautică), 
Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării (pentru obținerea permisiunii de survol a teritoriului Rezervației), 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (privind achiziția de servicii pentru personalul navigant), Autoritatea 
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Aeronautică Militară Națională, fiind totodată dezvoltate protocoale de colaborare/cooperare cu toate instituțiile 
operative ale M.A.I.: I.G.P.R., I.G.J.R., I.G.S.U., I.G.P.F., I.G.I., D.I.P.I. și D.G.A. 
 

 4.2. RELAȚII INTERNAŢIONALE ȘI FONDURI EUROPENE   
 

 Principalele activități de relații internaţionale executate de Inspectoratul General de Aviaţie în anul 
2015, s-au desfăşurat sub egida Agenției FRONTEX a Uniunii Europene şi au reprezentat un răspuns activ la 
angajamentele asumate de România şi la solicitările formulate de Comunitatea Europeană privind întrebuinţarea 
resurselor umane şi tehnice, pe perioade de timp 
determinate, la graniţele sale externe, în vederea 
limitării migraţiei ilegale în zona operaţională.  
 Astfel, în perioada 01 – 04 septembrie 2015, 
doi ofițeri au executat o misiune de recunoaștere în 
insula Lesvos (Grecia) – în vederea angajării I.G.Av. în 
misiunea „Poseidon Sea 2015” a Agenției FRONTEX. 
Inspectoratul General de Aviație a dislocat în cadrul 
aceleiași operațiuni un elicopter de tip Eurocopter EC-
135 (echipat corespunzător și deservit de un echipaj 
format din 4 cadre militare), pentru perioada 12 
octombrie – 30 noiembrie 2015, precum și un ofițer de 
legătură/reprezentant național în Centrul Internațional 
de Comandă din Pireu (I.C.C. - International 
Coordination Centre - Piraeus). 

Pe linia activităților de management al proiectelor, structura specializată de la nivelul I.G.Av. a realizat 
rambursarea către instituția noastră a sumei de 321.647,10 lei (72.309,5 euro) reprezentând contravaloarea 
contribuției I.G.Av. la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene - Servicii de salvare, intervenții de urgență pentru 
stingerea incendiilor de vegetație și acoperirea nevoilor imediate ale populației afectate. 

 În anul 2015 a fost realizat primul proiect al I.G.Av. în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu 
Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv Proiectul POS-CCE ,,Realizarea și asigurarea 
interoperabilității sistemului informatic integrat al Centrului Operațional de zbor din cadrul 
Inspectoratului General de Aviație cu structuri ale M.A.I., precum și cu alte instituții ale administrației 
publice centrale”– cod SMIS 57048 – în valoare de 5.183.785, 27 lei (aprox. 1.300.000 euro). Obiectivul 
general atins al proiectului este creșterea capacității de coordonare a misiunilor aeronavelor I.G.Av. al M.A.I., prin 
creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile publice implicate în organizarea serviciilor de urgență, 
precum și prin optimizarea utilizării resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor, prin dotarea centrului 
operațional cu aplicații specifice și echipamente de tehnologia informației și comunicațiilor. 
 De asemenea, un alt proiect important dezvoltat la nivelul inspectoratului este Programul operaţional 
comun România – Ucraina - Moldova 2007 – 2013: „Îmbunătățirea capacității de răspuns a Serviciului 
Mobil de Urgență pentru Reanimare și Descarcerare (SMURD) prin intermediul unui sistem comun integrat 
pentru monitorizarea eficientă și combaterea consecințelor dezastrelor, cu privire la populația din zona 
granițelor comune ale României, Ucrainei şi Republicii Moldova” – cod MIS ETC 989 – în valoare de 
4.488.000 euro. 
 Pe linia activității de relații internaționale, în anul 2015 personal tehnico-ingineresc de aviație de la 
nivelul I.G.Av. a participat la Programul de pregătire – Proceduri de navigare pentru elicopterul Mi-17, realizat în 
baza Acordurilor de compensare încheiate cu firma cehă LOM PRAHA și desfășurat la Pardubice, CEHIA. Ulterior 
datei de 23.02.2015, piloții avionului CESSNA CITATION V au participat succesiv la Programul de pregătire pe 
simulator, care s-a desfășurat la Centrul de Pregătire „Flight Safety” din Paris, FRANŢA. 
 În perioada 11 - 13.05.2015, domnul inspector general general de flotilă aeriană Cristinel Reliu ION și 
comandantul Detașamentului Aeromedical, au participat la activitatea de prezentare a capabilităților elicopterului 
EC-135 T3/P3, organizată de Airbus Helicopters, la Donauworth – GERMANIA, iar în perioada 16 - 19.06.2015, 
au participat la evenimentul aviatic „Paris Airshow 2015”, organizat  în Le Bourget – Paris (FRANȚA). 
 De asemenea, un ofițer pilot a participat la lucrările conferinței prilejuite de „Ziua europeană a 
poliţiştilor de frontieră” (ED4BG – European Day for Border Guard), activitate organizată de Agenţia FRONTEX, la 
Varşovia – POLONIA, în data de 21 mai 2015. 
 I.G.Av. a participat cu o delegație de ofițeri piloți la grupul de lucru „ATLAS – Helicopter Support 
Project”, activitate organizată la Sankt Augustin – GERMANIA, în perioada 22 – 24 septembrie 2015. 
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 În perioada 22.10 - 30.10.2015 I.G.Av. a deplasat o delegație la sediul AVIABALTIKA AVIATION LTD. din 
Kaunas - LITUANIA, cu scopul de a efectua recepția tehnică și repatrierea elicopterului MI-17 nr. 110.  
 

 V. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SCOPUL ÎNDEPLINIRII 

OBIECTIVELOR  

 

 5.1.  Marketing şi achiziţii   
 

 Activitatea de marketing şi achiziţii de la nivelul I.G.Av. s-a desfășurat prin structura specializată care 
organizează, coordonează și execută activitățile de achiziții publice ce se derulează atât la nivelul aparatului 
propriu cât și la nivelul structurilor subordonate acestuia, a cărui activitate se află, din punct de vedere 
organizatoric, sub directa coordonare a adjunctului inspectorului general (șef al resurselor și inginer șef). 
 În anul 2015 au fost derulate 2 proceduri de licitație deschisă (pentru achiziționarea de echipamente de 
comunicații pentru Centrul Operațional de Zbor și pentru furnizarea de combustibil Jet A1 pe aeroporturile civile), 
9 proceduri de cerere ofertă, 6 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 140 
de achiziții directe. 
 În baza acordurilor cadru în vigoare au fost încheiate: 

 67 contracte subsecvente cu S.C. OMV Petrom S.A., S.C. Aviarom S.A., S.C. Eurospeed S.A., S.C. Air 
B.P. Sales România S.A. pentru furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 pe aeroporturile civile din 
România; 

 30 contracte subsecvente cu S.C. Airbus Helicopters România S.A. pentru servicii de reparare și 
întreținere a elicopterelor EC-135; 

 1 contract subsecvent cu S.C. IAR SA pentru servicii de reparare și întreținere a elicopterului IAR 316B 
nr.106; 

 2 contracte subsecvente cu S.C. Omniasig Vienna Insurance Group SA pentru asigurarea completă a 
elicopterelor din dotarea I.G.Av. și unităților subordonate; 

 2 contracte subsecvente cu S.C. Lukoil România S.A. și S.C. Rompetrol Downstream S.A. pentru 
furnizarea de benzină; 

 2 contracte subsecvente cu S.C. OMV Petrom Marketing SRL și S.C. Rompetrol Downstream S.A. 
pentru furnizarea de motorină. 

 Totodată, în perioada de referință au fost întocmite documente justificative privind fazele execuției 
bugetare, astfel: 

 1594 propuneri de angajare a unei cheltuieli; 

 685 angajamente bugetare; 

 1091 ordonanțări de plată. 
 

5.2. Activitatea de secretariat, relaţii cu publicul, relaţii publice şi protocol 
  

 În perioada de referință, activitatea în acest domeniu s-a îmbunătăţit, în sensul implementării mai 
eficiente a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate și revizuirii/actualizării procedurilor pentru eficientizarea 
circulaţiei documentelor.  

 În anul 2015, prin structura specializată, 
I.G.Av. a desfășurat în plan mediatic 
următoarele activități: 
 prezentarea de imagini din misiunile aeriene 

umanitare şi operative executate de către 
unităţile subordonate, în jurnalele de ştiri ale 
televiziunilor locale şi centrale;  

 prezentarea activităţii IGAv şi elicopterelor 
din dotare cu prilejul programului naţional „Să 
ştii mai multe, să fii mai bun” şi a „Zilei 
porţilor deschise a M.A.I.”, prilej cu care au 
fost distribuite materiale promoționale 

 expoziție de fotografie la Aeroportul Internațional Cluj cu tema: „Aviația civilă contemporană”;  
 participarea cu o formaţie de trei aeronave la aniversarea „Zilei Naţionale a României”. 

Dintre activitățile semnificative, menționăm: 
 Ianuarie: mediatizarea Evaluării activității I.G.Av. pentru anul 2014 în revista „Pentru Patrie”; 
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 Martie: 2 emisiuni la TVR1 și N24 dedicate „Zilei femeii”, 1 articol publicat în revista „Pentru Patrie”; 
 Aprilie: 1 interviu social media realizat de DSU – SMURD; 
 Mai: 1 participare la emisiunea „Destine ca în filme” TVR2, 4 comunicate privind activitatea 
săptămânală SMURD transmise către M.A.I.-D.I.R.P.; 

 Iunie: 1 interviu ziar Libertatea; 6 interviuri România TV, B1TV, Antena1, H2OTV, Prima TV,  
transmisiune în direct de la M.A.I. din stand I.G.Av. la Ziua porţilor deschise la sediul M.A.I.; interviuri 
cu cadre I.G.Av. în revista „Pentru Patrie”; 1 articol despre misiunile internaţionale ale I.G.Av., în 
revista „Pentru Patrie”; 

 Iulie: 2 apariţii  în revista „Pentru Patrie”; 
 Noiembrie: 2 reportaje tv la hangarul U.Sp.Av. București PROLEX TV, dar și de TVR-1, Antena 3, 
Realitatea Tv, DIGI 24, Radio România Actualităţi, revista „Pentru Patrie”, NBS privind misiunea 
Frontex din Grecia;  

 Decembrie: 1 reportaj la TV CLUJ cu ocazia „Zilei internaționle a aviației civile”, precum și o 
conferință de presă, organizată la Iași, cu ocazia terminării proiectului transfrontalier între România, 
Repubilca Moldova și Ucraina. 

 

 5.3.  Activitatea medicală 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. Astfel, au fost consemnate 2 cazuri „apt limitat în 
timp de pace și război” și 1 caz „inapt temporar personal aeronautic navigant”. 

În perioada supusă analizei, s-au înregistrat 56 cazuri de îmbolnăvire care au necesitat în total acordarea 
a 700 zile incapacitate temporară de muncă. 

 

5.4. În domeniul controlului intern-managerial au fost organizate şi s-au desfăşurat controale de fond 
şi tematice la unitățile teritoriale de aviație Tulcea, Iaşi și Caransebeș, 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. 

 Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat verificări şi s-au documentat cauze ce au făcut obiectul sesizării 
entităţilor competente, fiind de asemenea efectuate 3 cercetări administrative. De asemenea, 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. 

 

5.5. Centrul operațional al I.G.Av. a asigurat 
coordonarea activității centrelor operaționale ale unităților speciale 
de aviație subordonate, precum și furnizarea serviciilor 
meteorologice necesare desfășurării zborului în condiții de 
securitate. 

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 misiunilor de zbor. În scopul 
asigurării meteorologice a misiunilor de zbor în condiții de 
siguranță, s-a cooperat cu meteorologii din unitățile speciale de 
aviație subordonate I.G.Av., serviciile meteorologice ale Statului Major al Forțelor Aeriene, Aviației Civile și 
Administrației Naționale de Meteorologie. 

 

5.6. Comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei  
 

Activitatea 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 perioada analizată, structura specializată din cadrul I.G.Av. a asigurat sprijin privind lucrările de 
execuție „Instalații de curenți slabi” din cadrul obiectivului de investiții „Sediu Unitate Specială de Aviație 
București - Incinta 2”. De asemenea, s-a participat la recepția sistemului de comunicații voce-date precum și la 
recepția sistemului de securitate în cadrul aceluiași obiectiv de investiții (noul sediu al U.Sp.Av. București din 
Calea Ion Zăvoi, nr. 22-26). 
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VI. NEAJUNSURI ȘI 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; 
 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. 
 

VII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 

 

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

 O nouă reconfigurare organizatorică și structurală a instituției, în concordanță cu noile provocări 
de securitate interne și din spațiul UE, în scopul eficientizării structurilor; 

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

 Intensificarea cooperării/colaborării cu Poliția de Frontieră Română - Garda de Coastă în 
scopul identificării posibilităților de înființare a unei structuri de aviație în zona litoralului, precum și a 
fondurilor necesare achiziționării de aeronave special echipate pentru executarea misiunilor pe mare; 

 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, în scopul reducerii 
riscurilor şi vulnerabilităţilor pe timpul executării misiunilor de zbor; 

 Elaborarea Ghidului carierei militare a personalului I.G.Av. al M.A.I.; 
 Continuarea cooperării/colaborării cu structurile de aviaţie din instituţii similare existente la nivel 

european, prin participarea la activități organizate la nivel naţional şi internaţional; 
 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; 

 Participarea la Exercițiul „VALAHIA 2016”, de protecție și intervenție în caz de accident nuclear la 
CNE Cernavodă; 

 Întocmirea unor proceduri de securitate aeronautică pentru toate aeroporturile civile unde sunt 
colocate și structuri de aviație aparținând M.A.I.; 

 Reluarea demersului de promovare a unui proiect de Lege privind organizarea și funcționarea  
Aviației M.A.I.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


