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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 Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei 

Civile. 

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 abrogarea Directivei 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, responsabilități 

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 

Operator:   Persoană fizică 

Aeronavă:   Coavio DF 2000 

Înmatriculare:  YR-5141 

Data şi ora:   16.07.2013 / 13.42 UTC, (16.42 LT) 

Locaţie: Comuna Siminicea, Jud. Suceava, în vecinătatea 
Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 
În data de 16.07.2013, CIAS a fost notificat telefonic și prin „Air Safety Report” 

(ASR), fiind înregistrat cu nr. 7390/16.07.2013, despre producerea unui accident în 
vecinătatea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava la ora 13.42 UTC, 
(16.42 LT). CIAS a numit o comisie de investigație privind siguranța aviației civile.  

 
Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de antrenament în zona CTR Suceava, 

implicând aeronava ULM, de tip Coavio DF 2000 cu însemnele de identificare YR-5141, 
care a aterizat de urgență, urmare a opririi motorului în zbor. Din cauza stării terenului  
și a vitezei mari la aterizare, trenul de aterizare anterior, după un rulaj de aproximativ 
150-200 m a cedat, iar aeronava s-a oprit prin capotare. Pilotul aeronavei nu a fost 
vătămat. Avionul a fost avariat.  
 

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 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 accidentului 
 

În data de 16.07.2013 aeronava ULM de tip Coavio DF 2000, cu însemnele         

de identificare YR-5141 a fost folosită de proprietarul său pentru executarea unui zbor 

de zi, de antrenament, cu decolare de pe terenul de zbor al Aeroclubului „Grigore 

Baștan” Suceava, situat în vecinătatea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” 

Suceava, orașul Salcea, Jud. Suceava. 

Înainte de decolare aeronava a fost alimentată cu 40 litri benzină, câte 20 litri 

pentru fiecare rezervor. Această aeronavă este prevăzută cu două rezervoare principale 

de combustibil situate simetric în aripi, iar legătura dintre motor și acestea se realizează 

prin intermediul unui rezervor tampon cu capacitatea de 4 litri amplasat în cabină. 

După efectuarea controlului exterior al aeronavei și pregătirea cabinei, pilotul        

a contactat TWR Suceava pentru a începe activitatea de zbor în conformitate cu planul 

de zbor depus. TWR Suceava a aprobat pornirea motorului și alinierea la pista înierbată 

pentru direcția 34, corespunzătoare condițiilor meteorologice din acel moment. La scurt 

timp după ce aeronava a intrat pe pista înierbată, TWR Suceava a aprobat decolarea, 

iar, după decolare, a cerut pilotului să comunice intenția de zbor. Acesta a precizat                     

că va zbura în tur de pistă. Aeronava a efectuat doua tururi de pistă cu decolare 

aterizare pe direcția 34 cu viraje pe partea stângă, după care, începând                       

cu cel de al treilea tur de pistă, virajele au fost executate pe partea dreaptă, 

menținându-se aceeași direcție de decolare și aterizare. 

Pe timpul celui de al patrulea tur de pistă, în momentul executării virajului 1, viraj 

de 180º, la înălțimea de aproximativ 200 m, motorul aeronavei a pierdut din putere       

și s-a oprit. Pilotul a scos aeronava din viraj și a încercat repornirea motorului. 

Încercarea de repornire nu a reușit, și ținând cont de pierderea de înălțime în timpul 

încercării de repornire, acesta a luat decizia de a ateriza de urgență pe direcția de zbor                 

a aeronavei din acel moment, de aproximativ 110º. Aeronava a aterizat într-o zonă       

cu teren neregulat.  

După un rulaj de 200 m, ținând cont de condițiile de teren menționate mai sus, 

trenul de aterizare anterior a cedat, aeronava oprindu-se prin capotare în punctul                  

de coordonate N 47º41’15,467”; E 026º22’01,381”. Pilotul a întrerupt contactul general, 

a desfăcut centurile de siguranță și a părăsit aeronava. Serviciul de trafic                       

al aeroportului a trimis mașina de intervenție a pompierilor. La fața locului au sosit         
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și lucrători ai Aeroclubului „Grigore Baștan” Suceava. Cu ajutorul acestora s-a scos         

bateria de pe avion, eliminându-se riscul de incendiu. 

Accidentul s-a produs la ora 13.42 UTC, (16.42 LT), după aproximativ 15 minute     

de la momentul pornirii motorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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1.2 Victime  
 

Răniri Echipaj Pasageri Alţii 

Fatale - - - 

Grave - - - 

Minore 1 - - 

Nici una  - - 

TOTAL 1 - - 

 

1.3 Avarii ale aeronavei 

- Ampenajul vertical (compresie/încovoiere); 

- Trenul de aterizare anterior (jamba de bot) pliat; 

- Fuzelajul posterior deteriorat prin încovoiere; 

- Elicea cu două pale rupte; 

- Cupola cabinei spartă; 

- Contrafișa aripii din stânga flambată; 

- Capetele de planurilor; 

- Structura cabinei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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Foto 5 

 

 

 

Fig. 6 

 

Fig. 7 
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1.4 Alte pagube produse 

Nu e cazul. 

1.5 Date legate de echipajul aeronavei 
 

Pilot  Bărbat, 51 ani 

Licenţa  Pilot ULM, emisă în România 

Valabilă până la  26.03.2014 

Certificat medical, valabil până la 01.12.2013 

Experiență 445 ore 

 

 

1.6 Informaţii despre aeronavă 
 

Fabricantul şi tipul aeronavei Avion COAVIO DF 2000 

Anul fabricaţiei  2007 

Statul şi marca de identificare  România, YR-5141 

Deţinător (Operator) Persoană fizică 

Număr total de ore 378 ore 16 min 

Motor Rotax 912 ULS (100 hp / 73,5 kW) 

Fabricant motor 
BRP-Powertrain GmbH & Co KG), Austria  

(Până în 2008: BRP-Rotax GmbH & Co. KG) 

 

1.7 Situaţia meteorologică 

CAVOK, vânt din 340º, cu intensitate de 18 kts, direcție variabilă din sectorul    

270º-350º.  

1.8 Mijloace de navigaţie 

Nu e cazul. 
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1.9 Comunicaţii 

Nu e cazul.  

1.10 Date despre aerodrom. 

Nu e cazul 

1.11  Înregistratoare de zbor  

Nu e cazul 

1.12 Informaţii despre impact şi epavă 

Aeronava a fost găsită la poziția N 47º41’15,467”; E 026º22’01,381”, H 1316 ft.   

Ca reper, la circa 649 m de clădirea Aeroclubului „Grigore Baștan” Suceava (v. fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

1.13  Informaţii medicale şi patologice 

Nu e cazul.  

1.14  Incendiu 

Nu e cazul.  
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1.15  Aspecte privind supravieţuirea 

 Pilotul a suferit o rană superficială în zona scalpului, în condițiile în care evoluția 

aeronavei pe sol s-a finalizat prin capotarea acesteia. Acest lucru se datorează purtării 

în mod corect a sistemului de centuri de siguranță cu care era dotată aeronava.  

 Lovitura la cap s-a datorat faptului că centurile spate, aveau ca punct de prindere 

structura superioară a cabinei. În momentul în care aeronava s-a răsturnat, acestea          

au permis o ușoară alunecare a corpului, ducând la contactul fizic cu structura 

superioară. Acest lucru nu ar fi avut urmări, dacă pilotul ar fi purtat cască de zbor, dar 

legislația în vigoare nu conține prevederi referitoare la echipamentul de protecție pentru 

piloți și ca urmare utilizarea unui astfel de echipament rămâne la latitudinea fiecărui pilot 

de aeronave ULM. 

 

1.16  Teste şi cercetări 

Nu e cazul.  

1.17  Informaţii despre management şi organizare 

Nu e cazul 

1.18  Informaţii adiţionale 

Nu e cazul. 

1.19 Tehnici de investigare utilizate 

Nu e cazul. 

 

2 Analiză  
 
 În data de 16.07.2013, pilotul aeronavei ULM cu însemnele de identificare          

YR-5211 și-a propus să execute un zbor de antrenament în zona CTR Suceava. 

Aeronava se afla în spațiul Aeroclubului „Grigore Baștan” Suceava, utilizând pentru 

decolare pista înierbată a acestuia, pistă care respectă ca direcție de decolare - 

aterizare orientarea pistei Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 După ce pilotul a pregătit aeronava pentru zbor, constând în controlul exterior     

al aeronavei și pregătirea cabinei (conform declarației sale), acesta a intrat în legătură 

radio cu TWR Suceava pentru a obține aprobarea de zbor conform planului depus         

și, totodată, pornirea motorului. Pilotul a pornit motorul aeronavei și a făcut toate 

verificările la sol înainte de decolare. Considerând că are cabina pregătită a cerut 

aprobare, a rulat la pistă și a decolat.  
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 În discuțiile purtate cu pilotul, comisia de investigație a constatat că acesta          

nu a folosit un check - list înainte de decolare, bazându-se în toate aceste verificări       

pe un algoritm memorat. 

 După decolare, TWR Suceava i-a cerut pilotului să-și precizeze intențiile de zbor, 

acesta comunicând că dorește să execute tururi de pistă în zonă și, ca urmare, vor 

rămâne în legătură radio. La momentul decolării condițiile meteo erau foarte bune 

pentru zbor, pista în serviciu 34 și vântul cu intensitate de 18 kts (9,3 m/s), din direcție 

variabilă, sectorul 270º-350º. 

 După efectuarea a două tururi de pistă cu viraj pe stânga, începând                    

cu cel de al treilea tur, pilotul a luat decizia să execute tururi de pistă cu viraj                 

pe dreapta. La al patrulea tur de pistă, pe timpul executării virajului 1, care în mod 

normal ar fi însemnat un viraj de 180º, cu ieșire pe direcția inversă capului de decolare,             

și anume cap magnetic 160º, motorul aeronavei a pierdut din putere, iar după câteva 

secunde s-a oprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Traseul zborului aeronavei conform fișierului din aparatul GPS al acesteia. 
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 Analizând traseul parcurs de aeronavă, rezultă că pe timpul executării virajului    

1, la o înălțime de zbor estimată de 200 m față de sol, pilotul a fost surprins                 

de pierderea de putere urmată de oprirea motorului într-o succesiune rapidă                      

și, ca primă reacție, a fost să scoată aeronava din viraj, să asigure o viteză indicată                 

de 110 km/h și să încerce repornirea motorului. Comisia de investigație consideră                 

că încercarea de repornire a motorului, în condițiile de zbor date, a avut drept 

consecință limitarea opțiunilor pilotului în alegerea unui teren cât mai bun pentru 

aterizarea forțată.  

 Traseul urmat de aeronavă conform figurii 9, scoate în evidență că înălțimea 

pierdută pe timpul încercării de repornire a motorului l-a forțat pe pilot să continue 

coborârea pe o direcție defavorabilă, cu vânt de spate, iar succesiunea producerii 

evenimentelor nu i-a permis să-și pregătească foarte bine momentul contactului           

cu solul, astfel că pentru un teren nepropice aterizării forțate aceasta s-a produs           

cu o viteză de contact foarte mare, (posibil 150 km/h, ținând cont de direcția                   

și intensitatea vântului) având în vedere că în conformitate cu declarația sa, aeronava     

a rulat după contact 150 - 200 m și tot a mai avut energia necesară  pentru a capota. 

 

Fig. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 



Accident – Coavio DF 2000 – YR-5141 – 16.07.2013 - CIAS 

15 / 16 
 

 Comisia de investigație privind siguranța aviației civile consideră că este foarte 

important să evidențieze atitudinea corectă și normală a pilotului, care până la 

ajungerea comisiei la fața locului, revăzând imaginar filmul producerii evenimentului, a 

comunicat că este posibil ca accidentul să se fi produs din cauză că a decolat cu 

robineții de combustibil pe poziția închis. În momentul în care comisia a cercetat epava, 

aceasta a putut confirma bănuiala pilotului că zborul a fost efectuat cu robineții de 

combustibil pe poziția închis, aeronava fiind alimentată cu cei 4 litri de combustibil din 

rezervorul tampon. 

              

Fig. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 
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 Din discuțiile cu pilotul a reieșit că acesta nu obișnuia să închidă acești robineți 

de combustibil ai rezervoarelor principale situate în planuri, decât atunci când efectua 

lucrări la motor. Este posibil ca de această dată, robineții să fi fost trecuți pe poziția 

închis în momentul când s-a făcut realimentarea cu benzină a aeronavei, iar pilotul, 

neutilizând un check – list și neavând reflexul de a controla poziția acestor robineți,        

a omis să-i redeschidă. 

 

3 CONCLUZII  
3.1 Constatări 

Comisia de investigaţie privind siguranța aviației civile a constatat următoarele: 

(1) Robineții de combustibil ai rezervoarelor principale au fost găsiți pe poziția închis; 

(2) Pilotului nu a pregătit corespunzător cabina înainte de decolare; 

(3) Pilotul nu a manageriat corespunzător situația de urgență intervenită ca urmare a 

opririi motorului.  

3.2 Cauza producerii evenimentului 

Eroare umană în pregătirea cabinei înainte de decolare pe fondul neutilizării unui 

check - list. 

3.3 Cauza favorizantă 

Managementul necorespunzător al situației de urgență. 

4 RECOMANDĂRI 

Ca rezultat al investigaţiei privind siguranța aviației civile, comisia recomandă: 

(1) Aeroclubul României, în calitatea sa de autoritate desemnată pentru domeniul 

aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare, va mediatiza raportul în rândul piloților 

ULM și va recomanda acestora utilizarea check – list – urilor. 

(2) Se recomandă proprietarului aeronavei, să studieze posibilitatea montării               

de comanda robineților de combustibil (având în vedere poziționarea în cabină),        

a unor stegulețe cu inscripția „Remove before flight”, cu o dimensiune care             

să atragă atenția pilotului atunci când acesta pornește și rulează aeronava             

fără ca stegulețele să fi fost îndepărtate.  

Observație: 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. 


