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Accident – TANARG – YR-5335 – Scânteia (IS) – 16.06.2013 - CIAS

AVERTISMENT

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări privind
siguranţa aviaţiei civile, ale Comisiei de investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile,
numită de Directorul General al CIAS.
Investigaţia privind siguranţa zborului a fost efectuată în conformitate
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică
a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 794/2001, Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea
accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei
nr. 94/56/CE şi prevederile Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă
Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.
Obiectivul investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile este prevenirea producerii
accidentelor şi incidentelor, prin determinarea reală a cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la producerea acestui eveniment şi stabilirea recomandărilor necesare pentru
siguranţa aviaţiei civile şi NU ARE CA SCOP de a găsi vinovaţi, responsabilităţi
individuale sau colective.
În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire
la prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor, poate conduce la interpretări
eronate.
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SINOPTIC

CLASIFICARE

Accident

Proprietar

Privat

Operator

Privat

Constructor

Air Creation

Aeronava

TANARG 912 ES(P)

Țara de înregistrare

România

Înmatriculare:

YR-5335

Locaţie:

Com. Scânteia, Jud. Iaşi

Data şi ora:

16.06.2013, 20:15 LT

În faza de apropiere finală, în vederea aterizării pe terenul de zbor
din comuna Scânteia, motodeltaplanul tip Tanarg 912ES(P), identificat YR-5335,
a avut o pantă de urcare accentuată, spre 900, s-a rostogolit de două ori consecutiv,
timp în care s-a observat desprinderea unor elemente de structură şi a intrat
într-o mişcare necontrolată tip spirală până la impactul cu solul.
Accidentul s-a produs la ora 20:15 LT şi s-a soldat cu distrugerea aeronavei
şi cu decesul pilotului şi a pasagerului.
Cauza producerii accidentului o reprezintă încercarea pilotului de a efectua
o evoluție spectaculoasă în faza de aterizare, fie datorită stilului personal de zbor,
fie pentru impresionarea pasagerului, evoluție care a scos aeronava din zona
de manevrabilitate dată de proiectant, ceea ce a determinat intrarea aeronavei
în tumbling, ruperea lonjeroanelor și prăbușirea aeronavei.

Investigaţia privind siguranţa zborului a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 794/2001, Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea
accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE şi
prevederile Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7
decembrie 1944.
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1

INFORMAŢII PRELIMINARE

1.1

Istoricul incidentului

epavă

În ziua de 16.06.2013, în jurul
orei
17:00,
pilotul
(proprietarul)
motodeltaplanului tip TANARG 912ES(P),
înregistrat YR-5335, a luat legătura
telefonic cu proprietarul terenului de lucru
din Comuna Scânteia Jud. Iaşi în vederea
obţinerii aprobării de aterizare pe terenul
de lucru al acestuia şi efectuarea
de zboruri în interes propriu/particular
în zonă.
Aeronava a decolat în jurul orei 17:30
de pe terenul de lucru din Comuna
Rebricea Jud. Vaslui (teren proprietate
personală al pilotului) şi, după câteva
minute, a aterizat pe terenul de lucru
din Comuna Scânteia, teren situat
la o distanţă de aproximativ 6 km
faţă de terenul de decolare.
După aterizare, din cauza intensităţii
vântului, pilotul a luat decizia de a amâna

Fig. 1

decolarea până la îmbunătăţirea condiţiilor de zbor.
În jurul orei 18:00 pilotul îmbarcă în aeronavă un localnic, în calitate de pasager
şi decolează cu acesta pentru a efectua un zbor în zona localităţii Scânteia.
Din declaraţiile martorilor, pasagerul era un bun prieten al pilotului şi, împreună,
aceștia mai efectuaseră în trecut zboruri în zona localităţi Scânteia.
La întoarcerea din zonă, dinspre localitatea Negreşti, după trecerea peste linia
de cale ferată şi peste drumul neamenajat (drum agricol) dintre localităţile Scânteia
şi Lunca Rateş, din motive necunoscute, motodeltaplanul a intrat într-o evoluţie
necontrolată, ceea ce a dus la prăbuşirea acestuia.
Din declaraţiile martorilor, aeronava, după trecerea peste drumul neamenajat,
a avut o pantă de urcare accentuată, spre 900, s-a rostogolit de două ori consecutiv,
timp în care s-a observat desprinderea unor elemente de structură şi a intrat într-o
mişcare necontrolată tip spirală până la impactul cu solul.
Accidentul s-a produs la ora 20:15 LT şi s-a soldat cu distrugerea aeronavei,
cu decesul pilotului şi al pasagerului.
Localizarea epavei:

1.2

460 56’ 01.253’’N
270 34’ 25.718” E
Cotă: 187 m

Victime

În urma impactului violent cu solul, cei doi ocupanţi ai motodeltaplanului
şi-au pierdut viaţa.
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Răniri
Fatale
Grave
Minore
Nici una
TOTAL

1.3

Echipaj
1
1

Pasageri
1
1

Alţii
-

Avarii ale aeronavei

Motodeltaplanul
a
fost
distrus în totalitate, ca urmare
a impactului violent cu solul.

Fig. Nr. 2

1.4

Alte pagube produse
Nu au fost produse pagube către terţi.

1.5

Date legate de echipajul aeronavei

Certificat medical

BĂRBAT
Licenţă de Pilot Aeronave Ultrauşoare Motorizate,
Clasa Motodeltaplane, valabilă până la 28.11.2013
Valabil până la 16.03.2013

Experienţă de zbor

45h

Timpul de lucru

Nu este cazul

Pilot (căpitanul)
Licenţă

Timpul de odihnă
Nu a fost posibilă determinarea timpului de odihnă
La data accidentului, 16.06.2013, certificatul medical al pilotul avea termenul
de valabilitate expirat.
1.6

Informaţii despre aeronavă

Fabricantul şi tipul aeronavei

AIR CREATION,
BIONIX-15/ARV TANARG 912 ES (P)

Număr de serie şi anul fabricaţiei
Statul şi marca de înmatriculare
Proprietar
Deţinător (Operator)
Certificat de Navigabilitate

T07108/A10077, 2008
România, YR-5335
Privat
Operator privat
Aeronavă neomologată
Page 6 of 19

Accident – TANARG – YR-5335 – Scânteia (IS) – 16.06.2013 - CIAS

Aeronava nu era omologată, aceasta putând fi utilizată exclusiv de proprietarul
ei în interes personal.
În manualul de utilizare a aeronavei (Cap. 5.3 Caracteristici de zbor,
pct. 5.3.1 - Limite de operare) se precizează că aripa Bionix 15 nu este proiectată
pentru zbor acrobatic şi, totodată, sunt specificate următoarele limitări:
- asieta în tangaj limită: + 300;
- înclinarea în ruliu: 600
- acrobaţiile şi vriile interzise;
- viteza max. (VNE):185 km;
- acceleraţii limită:+4/-0g, nici un zbor la ,,g,, negativ;
- angajarea unică autorizată în panta de aterizare, motor redus.
Peste aceste limite, pot apărea pierderea stabilităţii sau a controlului, cedarea
structurii sau mişcări de rostogolire ireversibile (tumbling).
1.7

Situaţia meteorologică

Datele cuprinse în informaţiile meteorologice tip ,,Metar” emise de staţia
meteorologică de la Aeroportul Iaşi, din data de 16.06.2013, cuprinse în intervalul
orar 17.00-20.00 indică o vizibilitate de peste 10 km, vânt din 3400/3200,
cu intensitate de 3 la 4m/s.
Având în vedere distanţa de aproximativ 25 km de la locul producerii
evenimentului până la staţia meteorologică a aeroportului, lipsa unor alte staţii
meteorologice (staţii sinoptice, staţii climatologice etc.) din apropiere, condiţiile
specifice ale zonei (zonă deluroasă), precum şi declaraţiile martorilor oculari
care au susţinut că intensitatea vântului era mai mare de 4m/s, comisia
de investigație nu a putut stabili condiţiile meteorologice reale care au fost
la momentul producerii accidentului.

1.8

Mijloace de navigaţie
Nu este cazul.

1.9

Comunicaţii
Nu este cazul.

1.10

Date despre terenul de zbor

Terenul de lucru din Comuna Scânteia, cel de pe care s-a efectuat ultima
decolare, se încadrează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
României Nr. 912 din 25.08.2010, la alte terenuri decât aerodromurile certificate
pe/de pe care se pot efectua decolarea şi aterizarea aeronavelor civile.
de

Acesta este organizat pe un teren cultivat cu lucernă, având dimensiunile
400x25 m, orientat 1200-3000. Terenul de lucru are particularitatea
Page 7 of 19

Accident – TANARG – YR-5335 – Scânteia (IS) – 16.06.2013 - CIAS

că pe direcţia 3000, prezintă o uşoară pantă descendentă, urmată de o pantă mai
accentuată, dată de profilul dealului în coborâre către calea ferată, ceea ce asigură
condiţii optime pentru decolarea şi aterizarea de pe/pe acest teren.

Coordonate:
460 56’ 01.253’’N
270 34’ 25.718” E
Cotă: 226 m

Fig. Nr. 3

Epavă

Teren de zbor
≈ 300m

Fig. Nr. 4

1.11

Înregistratoare de zbor

Acest tip de aparat de zbor nu este prevăzut cu înregistratoare a parametrilor
de zbor.
1.12

Informaţii despre impact şi epavă

Epava motodeltaplanului a fost găsită la ieşirea din satul Scânteia, spre
comuna Grajduri, jud. Iaşi, la aproximativ 150 m faţă de drumul agricol şi 500 m faţă
de calea ferată Bucureşti-Iaşi.
Până la sosirea comisiei de investigație, locul producerii accidentului a suferit
modificări, constând în aceea că echipajul SMURD a scos din motodeltaplan
corpurile pilotului şi pasagerului pentru acordarea primului ajutor.
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Comisia a constatat următoarele:
Aripa BioniX 15:
Aripa era rotită faţă de axul longitudinal al aeronavei cu aproximativ 70-800
faţă de axa longitudinală a celulei aeronavei;

2

2

3

3

70-80 0

1
Fig. Nr.5

1 - axa longitudinală a celulei aeronavei;
2 - paralelă la axa longitudinală a celulei aeronavei;
3 - axa longitudinală de simetrie a aripii.
Voalura:
Aripa a fost demontată de pe triciclu şi s-au constatat următoarele:
- o sfâşiere a pânzei cu ruperea bordului
de fugă al aripii, în dreptul planului stâng,
între cadrele nr. 3-5, pe o suprafaţă
de aproximativ 1,5 mp; (fig. nr. 6 şi reper
A din fig. nr. 8);
- voalura înfăşurată pe capătul planului
stâng;
Fig. Nr. 6

- voalura
desprinsă
de
la
lonjeronului drept (fig. nr. 7);

capătul

- latexul (nervura) nr. 3, în ordinea de la
centru către stânga, rupt cu urme
de vopsea galbenă (detaliu C);

Fig. Nr. 7
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C

A
B

Fig. Nr. 8
6

A

Maneta de control a corsetului:
- maneta de control a corsetului a fost
găsită pe poziţia viteză minimă (coarda
atingea poziţia situată la extremitatea
de sus a deschiderii).
A

Fig. Nr. 9
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Parbrizul:
Epava

structură normală

cu o parte
din carenajul celulei, au fost găsite
la aproximativ 35 m faţă de epavă.
Din studierea vizuală a suprafețelor
de rupere, se observă că direcția
rupturii a fost dinspre interior către
exterior.
Parbrizul, împreună

Fig. Nr. 10
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Lonjeron:

R

M

O
Redresoare

a)

P

197 mm
121 mm
98 mm

23 mm

48 mm

28 mm

b)

A

B

S O

m

P
c)

f

M

f

N

Fig. Nr. 11

Constructiv, lonjeroanele ,,MP” şi ,,PR”, care reprezintă structura de rezistență
a bordului de atac al aripii, sunt formate, fiecare, din câte două părţi. Prima parte (ex.:
segmentul ,,OP”) este lonjeronul principal care se fixează în punctul ,,P”, la chila
motodeltaplanului, iar a doua parte este un lonjeron (ex: segmentul ,,MN”)
cu un diametru mai mic decât lonjeronul principal, astfel încât un capăt al acestuia
intră în lonjeronul principal, iar celălalt capăt se prinde rigid la redresorul aripii.
Cele două părţi, prin îmbinare, asigură obţinerea unor lonjeroane suficient
de lungi şi rezistente pentru a asigura, în profilul aripii, o suprafaţă portantă cât mai
mare.
Redresoarele au rolul de a ține voalura aripii la un unghi pozitiv, chiar
și în cazul suprasarcinilor negative pentru a facilita ieșirea aripii din suprasarcina
negativă.
La locul produceri evenimentului, comisia de investigaţie a constatat:
- La aripa dreaptă:
o lipsa porțiunii de lonjeron „SN”. Aceasta a fost găsită ulterior
la aproximativ 28 m de epavă (a se vedea fig. nr.13). Porțiunea
„MS” a rămas atașată la voalura aripii. Datorită forțelor
aerodinamice lonjeronul „MN”, a suferit inițial o îndoire ușoară
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în punctul ,,S,, care a continuat până la ruperea lonjeronului. În faza
intermediară, datorită forțelor axiale și a momentului de rotație
,,m” secțiunea „SN” a fost smulsă din interiorul porțiunii de lonjeron
,,OP”. Datorită faptului că și voalura a fost sfâșiată în porțiunea
capătului de lonjeron a făcut posibilă căderea segmentului „SN”.
-

La aripa stângă:
o După desfacerea voalurii s-a constatat că și lonjeronul „PR”
prezenta același tip de rupere ca și la lonjeronul ”MN”, cu
deosebirea că segmentul rupt a rămas în voalura aripii.

S-a constatat existența și integritatea cablurilor de prindere dintre aripă și bara
de comandă.

Palele elicei:
Palele nr. 1 şi 2 sunt rupte de la aproximativ 1/2 şi 1/4 faţă de butuc, iar a treia
pală este deteriorată (fragmentată în 3 părţi). Fragmentele de pale, mai puţin vârful
palei nr. 1, au fost găsite în imediata vecinătate a epavei.
Vârful de pală (detaliu ,,A”) a fost găsit la aproximativ 40 m (a se vedea fig.
nr.13).

A

1

3

2
Fig. Nr.12

Din interpretarea modului de fragmentare a palelor se confirmă declarațiile
martorilor privind funcțioanarea motorului până la impactul aeronavei cu solul.
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Diagrama polara a epavei
40m
38
34
30
26
22
18
14
10
6
2

3

1
2

Notă:
123-

parbriz, 35m, 1290
fragment pală, 40m, 1290
capăt lonjeron, 28m, 2290

-

În zona adiacentă epavei au fost găsite:
o majoritatea părţilor desprinse de structura motodeltaplanului,
o fragmentele de pală, mai puţin fragmentul de la poziţia nr. 3;
o casca de zbor pilot şi casca de protecţie pasager,

-

cele două victime au fost găsite în interiorul motodeltaplanului.

Fig. Nr. 13
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1.13

Informaţii medicale şi patologice

Din raportul de necropsie medico-legală rezultă că decesul pilotului
şi al pasagerului s-a datorat insuficienţei cardio-respiratori acute, determinate
de un politraumatism, ca urmare a impactului motodeltaplanului cu solul.
Din examenul toxicologic nu s-au pus în evidenţă alcool etilic, medicamente
sau droguri.
1.14

Incendiu
Nu este cazul.

1.15

Aspecte privind supravieţuirea

Imediat după prăbușirea aeronavei, la locul accidentului, au ajuns localnicii
care au acordat primul ajutor celor doi ocupanți și au anunțat evenimentul imediat
la serviciul de urgență - 112.
Unităţile medicale care au sosit la faţa locului, i-au resucitat pe cei doi
aproximativ o oră, după care au declarat decesul acestora.

2

ANALIZA

Motodeltaplanul tip Tanarg 912ES(P) este o aeronavă de tip pendular
cu centrul de greutate foarte jos, ce asigură o stabilitate mare atât în rulaj, cât
și în zbor. Această aeronavă, în configurația dată de producător, nu intră voluntar
în picaj accentuat sau în limită de viteză.
Din analiza epavei, a fragmentelor desprinse din aceasta, a pozițiilor lor față
de epavă (fig. nr. 13) dar și a declaratiilor martorilor a reieșit că aeronava a intrat
într-o evoluție necontrolată tip ,,Tumbling” pe timpul căreia aeronava s-a rotit de 2 ori,
după care a intrat într-o spirală pe partea stângă până la impactul violent cu solul
(a se vedea fig. nr. 5).
După intrarea în ,,tumbling”, din cauza sarcinilor negative, s-au rupt
lonjeroanele care erau fixate rigid de redresoare și a fost smuls și aruncat un
segment de lonjeron (a se vedea fig. nr. 11). Tot în timpul rotirii asupra carenajului pe
care era fixat parbrizul a fost aplicat o lovitura puternică, o posibilă încercare
a pilotului de a se spijinii cu picioarele de carenajul aeronavei, ce a dus
la desprinderea acestuia în zbor (a se vedea fig. nr. 10).
Ajungerea aeronavei în poziția descrisă de martorii oculari și anume într-o
pantă accentuată către 900, se putea realiza numai ca urmare a unui cumul
de factori, cum ar fi:
a) intrarea aeronavei în picaj din cuza curenților turbionari ce se puteau
forma în zona survolată, cu o componentă de spate, urmată
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de o comandă bruscă din partea pilotului ce a dus aeronava într-o evoluție
ireversibilă.
În faza de apropiere finală în vederea aterizării pe terenul de zbor
din Scânteia, aeronava cu o viteza de 80-85 km/h a survolat o zonă în pantă unde
datorită reliefului, a intensității și a direcției vântului s-ar fi putut crea o zonă
turbulentă ce ar fi dus la modificarea condițiilor de zbor.

A1 A2
Curent de aer iniț ial
Rezultantă

Fig. nr. 14

Component ă v ânt spate (rafal ă)

Dacă rafala vine din spate, unghiul de atac crește drastic (de la A1 la A2,
fig. nr. 14) iar viteza aerului este redusă. Unghiul de atac al aeronavei va crește
în continuare către unghiul limită de angajare, concomitent cu scăderea vitezei.
Având în vedere că aeronava, constructiv, este proiectată pentru menținerea
stabilității transversale, aceasta va avea tendința să zboare la un unghi de atac
constant atât timp cât pilotul menține o poziție fixă a barei de comandă. Dacă apare
o perturbație externă care duce la creșterea unghiului de atac, aeronava va avea
tendința să-l reducă rapid printr-un moment negativ, ducând astfel la intrarea
aeronavei într-o pantă de coborâre.

b) dorința pilotului de a introduce aeronava într-o evoluție limită, pentru
impresionarea pasagerului și depășirea limitărilor aeronavei ce au putut
duce la pierderea controlabilității acesteia.
În vederea creșterii vitezei de înaintare s-au efectuat manevrele pentru
o coborâre rapidă (s-a redus motorul pentru a avea control asupra aeronavei
și s-a tras bara pentru picaj), urmate de manevrele de scoatere din picaj.
La manevrele de scoatere din picaj, datorită aprecierii pilotului că înălțimea după
redresare este mică, și fără a ține cont că aeronava este un aparat greu cu inerție
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mare, acesta, probabil a acționat comanda de accelerație a motorului în sensul
creșterii regimului de funcționare al acestuia.

Traiectoria aeronavei

Teren de aterizare

150-200m
60m

300 m

Fig. nr. 15
În acestă fază de limită de viteză, dată de scoaterea din picaj a aeronavei,
acționarea motorului duce la creșterea unghiului de incidență al aripii față de curentul
de aer, la creșterea rezistenței aerodinamice și, implicit, la o frânare și mai mare
a aeronavei, ceea ce a putut crea condițiile de intrare a acesteia în ,,tumbling”.
Se observă că, indiferent de cauza care a dus la intrarea inițială în picaj
a aeronavei, ajungerea în situația ireversibilă se datorează acțiunilor pilotului care
nu a reușit să gestioneze situația apărută.

3
3.1

CONCLUZII
Constatări

Comisia de investigaţie privind accidentul produs în data de 16.06.2013 în care
a fost implicat motodeltaplanul de tip Tanarg 912 ES(P), identificat YR-5335, operat
de un deţinător particular, a constatat următoarele:
 aeronava, în urma evaluării de către autoritatea de certificare a fost identificată
și i s-a emis anexa prin care se specifică că aceasta poate fi utilizată numai
pentru efectuarea de zboruri în interes propriu al propritarului, zboruri
particulare și zboruri școală în vederea calificării proprietarului;
 pilotul aeronavei deținea licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate,
în termen de valabilitate, dar nu și alte autorizații specifice privind dreptul
de a avea la bordul aeronavei o altă persoană decât un pilot calificat;
 la data produceri accidentului, certificatul medical al pilotului avea termenul
de valabilitate expirat.
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 nu au fost observate modificări constructive față de documentația tehnică
a triciclului și a aripii (nu au fost modificări privind centrul de acroșare al aripii);
 nu au fost identificate elemente care să indice o funcționare anormală
a motorului aeronavei. Suplimentar, s-a constatat că, după impact, palele
au intrat în contact cu voalura aripii pe care au sfâșiat-o și au tăiat și o nervură
din structura aripii.
 aeronava a fost supusă unor accelerații negative ce au dus la ruperea
capetelor de lonjeron;
 impactul aeronavei cu solul a fost violent, iar traiectoria a fost sub formă
de spirală (a se vedea daunele suferite de aparat și rotirea cu aproximativ
70-800 a aripii în raport cu triciclul aeronavei);
 pilotul a efectuat mai multe zboruri pe/de pe terenul de zbor din Scânteia;
 acest tip de aeronavă nu este proiectată pentru zbor acrobatic, unghiul maxim
de tangaj admis fiind de + 300.

3.2

Cauzele producerii accidentului

Cauza producerii accidentului o reprezintă încercarea pilotului de a efectua
o evoluție spectaculoasă în faza de aterizare, fie datorită stilului personal de zbor,
fie pentru impresionarea pasagerului, evoluție care a scos aeronava din zona
de manevrabilitate data de proiectant, ceea ce a determinat intrarea aeroavei
în tumbling, ruperea lonjeroanelor și prăbușirea aeronavei.

4

RECOMANDĂRI
Comisia de investigaţie face următoarele recomandări:
a) Aeroclubul României (AR), în vedera descurajării personalului aeronautic civil
licențiat pe aeroave ultraușoare motorizate să efectueze activități de zbor
pentru care aceștia nu dețin calificările necesare (zbor cu pasagerii, remorcare
banere etc.), va emite dispoziții interne sau după caz, va modifica/completa
reglementarea RACR-LPAN ULM, cap. 2035 ,,Coerciție” în sensul stabilirii
sancțiunilor pentru fiecare abatere în parte.
b) Aeroclubul României va avea în vedere informarea și/sau prelucrarea
operatorilor de ULM-uri privind prevederile RACR-LPAN ULM. 2035
,,Coerciție’’ în vedere asigurării că aceștia au înțeles situațiile ce pot
fi considerate de către AR ca acțiuni de natură a afecta siguranța zborului,
precum și sancțiunile ce se pot aplica în aceste situații;
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c) Mediatizarea periodică de către Aeroclubul României a acestui accident
în rândul pilotilor de ULM (cu ocazia examenelor periodice, postarea acestuia
pe site-ul instituției etc.);
d) Încurajarea în continuare, pe site-ul Aeroclubului României (AR), a raportării
voluntare atât la AR, cât și la CIAS, de către întreg personalul care observă
sau dețin informații referitoare la piloți de ULM ce efectuează zboruri
cu pasager la bord, deși acestia nu au fost certificați în acest sens și mai ales
a celor care au un stil agresiv în tehnica de pilotaj, fapt ce ar putea duce
la situații care să afecteze sau să poată afecta siguranța aviației civile.

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru întocmirea Raportului de
investigaţie privind siguranţa zborului sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Centrul de Investigaţie şi
Analiză pentru Aviaţia Civilă, conform prevederilor legale.
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