
 

 

 

RAPORT FINAL 
de investigație privind siguranța aviației civile 

 
 
 

CLASIFICARE ACCIDENT 

Proprietar Privat 

Operator Privat 

Constructor ATEC v.o.s. Cehia 

Aeronava Zephyr 2000 

Țara de înregistrare România 

Înregistrare:  YR - 5202 

Locaţie: Aerodrom Iași Sud (LRIS) 

Data şi ora: 22.08.2018 / 18:30 LT (15:13 UTC) 

 

 

 

 

 

     Nr.   : A19 - 03 
Data: 30.01.2019  

  

Pentru notificarea accidentelor și 
incidentelor grave de aviație civilă: 
Telefon: +40 751 192088 (24/7) 
E-mail: notificari@aias.gov.ro 

Șos. București-Ploiești nr. 40, Sector 1, București – 013695, România 
Telefon: +40 21 2220535, Fax: +40 378 107106, E-mail: info@aias.gov.ro 

Website: www.aias.gov.ro 

 

mailto:notificari@aias.gov.ro
mailto:info@aias.gov.ro
http://www.aias.gov.ro/


 
Accident – Zephyr 2000 – YR-5202 – Aerodromul Iași Sud – 22.08.2018 – AIAS  

 
 

AVERTISMENT 

 

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări ale Comisiei  

de Investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile numită de Directorul General al AIAS. 

Investigaţia privind siguranţa aviației civile a fost efectuată în conformitate  

cu prevederile 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, ale prevederilor Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă 

Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, precum și cu Ordonanța 

Guvernului nr. 26/2009, aprobată și completată prin Legea 55/2010, modificată  

și completată prin OG 17/2018. 

Obiectivul investigaţiei privind siguranţa aviaţiei civile este prevenirea producerii 

accidentelor şi incidentelor, prin determinarea faptelor, cauzelor și împrejurărilor care 

au dus la producerea evenimentelor de aviație civilă și emiterea de recomandări 

pentru siguranța aviației civile. 

Investigația privind siguranța aviației civile nu stabilește vinovății, 

responsabilități sau răspunderi juridice. 

În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire  

la prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor aeronautice poate conduce  

la interpretări eronate. 
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RAPORT FINAL 
 

ACCIDENT LA ATERIZAREA DE URGENȚĂ 
 

Aeronava Zephyr 2000 ATEC / YR - 5202 
Data și ora 22.08.2018 / 18:13 LT (15:13 UTC) 
Operator Privat 
Tipul zborului Zbor privat  
Persoane la bord Pilotul 
Victime N/A 
Comandant Licență pilot ULM, în termen de valabilitate 
Avarii produse Aeronava a suferit avarii substanțiale: tren aterizare rupt, două 

pale ale elicei rupte, flaps avariat, tub Pitot smuls 
Locul evenimentului Aerodrom Iași Sud, la nord de pista 32 

Coordonate: Latitudine:    47°9´36,8998" N 
                   Longitudine: 27°37´57,9931"E 

 

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI 

În data de 22.08.2018, aflându-se pe Aerodromul Iași Sud (cod ICAO - LRIS), 
pilotul, care este și proprietarul aeronavei identificate cu numărul YR-5202 a efectuat, 
conform propriei declarații, unele lucrări de întreținere la motorul avionului, așa cum 
erau prevăzute în manualul producătorului. Lucrările au fost finalizate prin efectuarea 
unor probe la sol ale motorului, în vederea verificării parametrilor acestuia. 

După ce a constatat că parametrii motorului sunt în concordanță cu valorile 
recomandate de manualul de întreținere, pilotul a considerat că este necesară  
și o verificare în zbor. Astfel, după ce a pregătit avionul în vederea decolării, a luat 
legătura cu turnul de control al aeroportului Iași (cod ICAO - LRIA) pentru 
coordonarea zborului. 

Decolarea a decurs normal, pilotul folosind pista în serviciu RWY32. Durata 
zborului a fost de aproximativ 10 minute, timp în care aeronava a funcționat 
corespunzător, iar parametrii motorului au fost în limitele prescrise. După aterizare,  
pilotul a oprit motorul și aeronava a staționat circa 15 minute, timp în care a efectuat 
verificări la motor, ținând cont de faptul că în zbor folosise diverse regimuri  
de funcționare. 

Constatând că după zborul efectuat motorul nu prezintă probleme, pilotul  
a decis să efectueze un nou zbor, pentru decolare utilizând aceeași pistă – RWY32. 
Accelerarea, desprinderea și urcarea inițială au fost în parametri normali.  

După desprindere, la înălțimea de aproximativ 100 m, aeronava,  
aflându-se încă pe panta de urcare, a început să prezinte vibrații, însoțite în scurt 
timp de pierderea puterii motorului.  

În aceste condiții pilotul a decis efectuarea unei aterizări de urgență.  
Având în vedere opțiunile limitate avute la dispoziție, aterizarea nu a putut  
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fi executată în condiții de siguranță, aceasta efectuându-se forțat, la aproximativ 30 
m față de pragul pistei 14 a aerodromului. 

 

 
Fig. 1 – Locul accidentului  

 
Fig. 2 – Aeronava după aterizare  

 
Coordonatele locului accidentului:  

Latitudine:    47° 09′ 36,8998″ N        
                                         Longitudine:  27° 37′ 57,9931ʺ E 
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 Aeronava a suferit avarii substanțiale: tren aterizare rupt, două pale ale elicei 
rupte, flaps avariat, tub Pitot smuls. 

Pilotul a părăsit singur aeronava și nu a necesitat îngrijiri medicale. 

 

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

2.1 Date despre pilot 

Pilot  Bărbat,  48 ani 
Licenţa  Licență pilot ULM, în termen de valabilitate 
Certificat medical Clasele 1/2/LAPL, în termen de valabilitate 
Experienţă de zbor Aprox.1400 de ore pe ULM 

Pilotul aeronavei deține și calificările de instructor, examinator, inspector pentru 
ULM. 

2.2 Date despre aeronavă 

 
Fig. 3 – Aeronava Zephyr 2000 

Zephyr 2000 este un avion ultraușor cu două locuri, cu aripa joasă, produs  
de către compania ATEC v.o.s. din Cehia. Zephyr 2000 poate fi livrat asamblat  
și echipat complet (ready-to-fly) sau sub forma unui kit destinat asamblării de către 
utilizator (amateur construction). Trenul de aterizare este triciclu fix, cu roata de bot 
orientabilă. Cabina este prevăzută cu două posturi de pilotaj poziționate „cote a 
cote”. Producătorul aeronavei recomandă instalarea unui motor ROTAX 912 UL  
(80 CP) sau  ROTAX 912 ULS (100 CP). 

Aeronava YR-5202, seria Z1460607S, a fost livrată sub formă de kit  
și asamblată în anul 2008 de către proprietarul acesteia. La data accidentului avea 
1074:17 ore de zbor și 4730 aterizări.  
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Grupul motopropulsor constă dintr-un motor de tip ROTAX 912ULS de 100 
CP, seria 4428837, cuplat la o elice cu trei pale. Motorul a fost instalat pe aeronavă 
în anul 2014 și a funcționat 220:17 ore până la data producerii accidentului.  

Datele referitoare la funcționarea aeronavei și ale motorului prezentate sunt 
conform înregistrărilor proprietarului. 

2.2.1 Înregistrări în documentele aeronavei și motorului 

 În livretul aeronavei (Aircraft Log Book) se notează atât activitatea de zbor  
(nr. decolări și timpul de zbor efectuat într-o zi de activitate, precum și timpul total  
de zbor), cât și lucrările de întreținere efectuate asupra celulei și a sistemelor 
aeronavei, în conformitate cu cerințele programului de întreținere aprobat. 

 Conform Manualului de operare și întreținere al avionului Zephyr, întreținerea 
motorului se efectuează în conformitate cu cerințele producătorului motorului (BRP-
ROTAX). Acesta solicită utilizatorilor motorului să înregistreze orele de funcționare 
într-un livret special dedicat motorului (engine log-book). În acest mod se determină 
intervalele de întreținere la care trebuie efectuate lucrările prescrise și se calculează 
TBO (Time Between Overhauls – timp de funcționare între două reparații capitale). 
TBO este indicat atât în ore de funcționare, cât și în timp calendaristic (ani). 

 
Fig. 4 – Extras din cerințele producătorului motorului 

 

 Astfel, pentru motorul ROTAX 912 ULS, TBO este stabilit la 1500 ore  
de funcționare sau 12 ani, oricare dintre aceste două condiții se atinge prima. 
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Fig. 5 – Limitele impuse pentru TBO 

 Comisia de investigație a solicitat informații producătorului despre motorul 
seria 4428837. Conform datelor primite de la ROTAX, motorul a fost produs  
în decembrie 2002 și livrat în ianuarie 2003. După livrare, nu au fost înregistrate 
reparații efectuate de către un centru autorizat ROTAX. 

Din documentele prezentate de pilot, comisia de investigație nu a putut 
identifica elemente care să indice timpul total de funcționare al motorului. În livretul 
avionului (aircraft log-book) există o evidență a orelor de funcționare/zbor  
ale motorului doar de la montarea acestuia pe avion.  

La data montării pe aeronava YR-5202 (09.09.2014), pilotul a considerat  
că motorul are 0 (zero) ore de funcționare, cu toate că nu existau documente care  
să justifice acest lucru. 

Nu există un livret al motorului și nici alte documente referitoare la istoricul  
de întreținere curentă / reparații capitale sau la numărul orelor de funcționare ale 
motorului anterior montării pe aeronava YR-5202. 

  

2.2.2 Sistemul de alimentare cu combustibil al motorului 

Manualul de Instalare (Installation Manual) al motorului ROTAX precizează: 

 - proiectarea și instalarea sistemului de alimentare cu combustibil a motorului  
de la rezervorul de combustibil până la pompa mecanică de pe motor este  
în responsabilitatea constructorului avionului; 

- sistemul de alimentare cu combustibil trebuie să asigure alimentarea motorului  
cu combustibil în toate condițiile de zbor la debitul și presiunea prescrise  
în manualul motorului; 
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Fig. 6 – Cerințele instalație alimentare cu combustibil 

 

 Schema instalației de alimentare cu combustibil recomandată de producătorul 
motorului este următoarea: 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Schema sistemului de combustibil - recomandare 

 
În cazul aeronavei YR-5202, sistemul de alimentare cu combustibil are  

în componență un rezervor realizat în construcție integrată cu fuselajul, prevăzut  

Legendă: 1 – Rezervor combustibil 2 - Filtru 

   3 – Valvă drenaj  4 – Valvă siguranță 

   5 – Filtru decantor  6 – Pompa mecanică 

   7 – Supapă control presiune 8 – Pompă electrică 

   9 – Valvă control             10 - Indicator presiune  

                        11 – Carburator              12 – Restrictor  

                        13 – Conductă retur 
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cu supapă de drenare în partea inferioară. Rezervorul are o capacitate totală  
de 83 de litri. Robinetul de combustibil este amplasat pe consola centrală, având 
pozițiile ON și OFF.  

 
Fig.8 – Rezervorul și robinetul de combustibil 

 

 Presiunea în circuitul de alimentare cu combustibil este indicată la bord: 

 
Fig. 9 – Indicatorul presiunii de combustibil 

 

Comisia de investigație ajunsă la locul accidentului a constatat că pompa 
electrică și filtrul instalației de combustibil au fost poziționate în partea de jos  
a compartimentul motorului, între peretele parafoc și motor:     

Rezervor combustibil 

Robinet combustibil 
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Fig. 10 – Pompa electrică și filtrul instalației de combustibil 

 
Au fost prelevate probe de benzină din rezervorul aeronavei,  

în vederea expertizării. Analiza a arătat că benzina corespunde prevederilor normei 
SR EN 228 - Carburanţi pentru automobile - Benzină fără plumb. Punctul inițial  
de fierbere al benzinei utilizate are o valoare scazută (41°C). 

 
2.3 Date despre aerodrom 

 Aerodromul Iași Sud (LRIS) este autorizat de către AACR pentru operațiuni  
de aviație generală pe timp de zi și zboruri VFR (Visual Flight Rules). Pista este 
înierbată, având 650 m lungime și 45 m lățime, având direcțiile 14/32. 
 

2.4 Situația meteorologică 

 Conform raportului meteo primit de la Aeroportul Internațional Iași (LRIA),  
aflat în imediata vecinătate a aerodromului, în ziua și la ora producerii accidentului, 
temperatura era de 28°C, viteza vântului de 6 KT (3 m/s) din direcția Nord, cer senin 
cu vizibilitate peste 10 km, fără variații semnificative. 

 

2.5  Analiza 

Conform declarației pilotului, după decolare, la înălțimea de aproximativ  
100 m, aeronava aflându-se încă pe panta de urcare, a început să prezinte vibrații, 
însoțite în scurt timp de pierderea puterii motorului, astfel încât acesta a decis 
efectuarea unei aterizări de urgență.  

La o evaluare rapidă a constatat că, pe direcția inițială se afla un deal,  
în partea stângă era o zonă cu diverse construcții, iar în partea dreaptă se afla  
o zonă care prezenta diverse obstacole: stâlpi electricitate, piloni lumini apropiere 
pistă aeroport, antene.  

Filtru 

Pompă electrică 

Perete parafoc 
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Ca urmare, soluția aleasă de pilot a fost efectuarea unui viraj de aproximativ 
30° pe partea stângă față de direcția de decolare, care să fie urmat de un nou viraj  
de revenire pe pista 14 a aerodromului. Având în vedere că aeronava se afla  
în configurație de decolare (flaps 15°) și din cauza lipsei tracțiunii, iar panta  
de coborâre era accentuată pentru menținerea vitezei, virajul nu a putut fi terminat, 
aterizarea efectuându-se forțat, la aproximativ 30 m față de pragul pistei  
14 a aerodromului. 

Pilotul a închis robinetul de combustibil (fig. 8) aflat în cabina de pilotaj  
în momentul în care s-a pregătit pentru efectuarea aterizării, ceea ce a făcut  
ca impactul cu solul să aibă loc cu motorul oprit, acest fapt fiind confirmat  
și de avariile elicei: două pale rupte, iar a treia întreagă. 

 
Fig. 11 – Palele elicei  

 

După ce aeronava avariată a fost transportată în hangar, a fost verificată  
de comisia de investigație.  

S-au constatat avariile produse asupra aeronavei: tren aterizare rupt, două 
pale ale elicei rupte, flaps avariat, tub Pitot smuls. A fost efectuată inspecția motorului  
și s-a constatat că nu prezintă lovituri sau avarii, însă următoarele neconformități  
au fost notate: 

- carburatorul nr.1 - desprins din colierul de prindere, fără a fi deformat sau lovit; 
- colectorul de evacuare - desprins din arcurile de fixare, fără deformări;  
- filtrul de benzină - deplasat față de poziția în care fusese instalat, de către jamba 

de bot, care, la impact, s-a detașat din punctele de prindere pe fuselaj. 

Nu au fost constatate scurgeri de lichide (ulei, benzină, lichid de răcire), 
radiatorele de ulei și, respectiv, cel de lichid de răcire fiind intacte (nu prezentau urme 
de lovituri și/sau deformări). 

 Având în vedere că motorul nu prezenta lovituri sau deformări, s-a decis 
verificarea nivelului de ulei, conform procedurii Pre-flight chech din Operation Manual 
BRP-ROTAX: astfel, s-a scos capacul rezervorului de ulei și s-a rotit elicea de câteva 
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ori pentru a pompa uleiul din sistemul de ungere înapoi în rezervorul de ulei.  
Prin efectuarea acestei operații s-a constatat că motorul se rotește liber, fără 
zgomote sau rezistență internă și prezintă compresie. Cantitatea de ulei s-a înscris  
în limitele prescrise, iar uleiul nu prezenta impurități sau corpuri străine. 

Au fost demontate și inspectate bujiile și fișele acestora – starea acestora  
a fost în conformitate cu condițiile normale de funcționare: 

 
Fig. 12 – Bujie și fișa electrică  

 

S-a verificat apoi funcționarea pompei electrice de combustibil – aceasta  
a avut o funcționare normală. 

S-a verificat filtrul care a fost instalat în sistemul de combustibil al aeronavei: 

 
Fig. 13 – Filtrul de combustibil și carcasa 

 Cerința BRP-ROTAX pentru acest filtru: dimensiunea rețelei (sitei) de filtrare 
să fie 0.1 mm: 

 
Fig. 14 – Filtrul de combustibil - cerințe fabricant motor 
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Examinând filtrul instalat pe aeronavă, comisia de investigație a făcut 
următoarele constatări: 
- conform declarației pilotului, filtrul a fost achiziționat de pe internet  

și, conform descrierii acestuia,  dimensiunea sitei de filtrare este de 30 microni 
(0,03 mm) – fiind mai fină decât cea recomandată de fabricantul motorului, ceea 
ce ar fi putut diminua debitul de combustibil; 

 

 
Fig. 15 – Filtrul montat pe aeronavă - caracteristici 

 
-  carcasa în care se află filtrul are un volum mare și este confecționată  
dintr-un aliaj metalic, care ar putea favoriza încălzirea combustibilului aflat în interior; 
- s-a constatat că între filtru și pompa electrică era instalată o conductă  
cu diametru interior mai mic decât cel indicat de constructorul motorului; 

   
 Intrare combustibil (din rezervor)      Ieșire combustibil (către pompă)      Ieșire combustibil           Intrare combustibil(de la filtru)      

Fig. 16 – Filtru și pompa electrică - conducte cu dimensiuni diferite 

- pompa electrică și filtrul instalației de combustibil au fost poziționate în partea de jos  
a compartimentul motorului, între peretele parafoc și motor, zonă care  
se încălzește puternic în timpul funcționării motorului. 

Dimensiunea sitei de filtrare, combinată cu dimensiunea mică a conductei  
de combustibil dintre filtru și pompa electrică, ar fi putut contribui la micșorarea 
debitului prescris de constructor pentru o funcționare normală a motorului. 
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După ce a fost încheiată inspecția motorului și a sistemelor acestuia, s-au 
repoziționat elementele care au fost desprinse – carburatorul nr. 1 și colectorul  
de evacuare – s-a demontat elicea și s-a făcut o probă de rotire ”la rece” a motorului 
utilizând starterul, fără  alimentare cu combustibil.  Motorul s-a rotit liber, fără 
zgomote sau rezistență internă.  

  S-a efectuat apoi pornirea motorului – acesta a pornit și a funcționat fără 
anomalii. Apoi a fost oprit și verificat – nu s-au evidențiat scurgeri de lichide (ulei, 
benzină, lichid răcire). 

După ce operațiile de verificare au fost încheiate fără a se evidenția 
neconformități,  a fost efectuată o a doua pornire, și de această dată motorul pornind  
și funcționând aproximativ 3 minute fără a prezenta anomalii.   

Având în vedere locul ales pentru poziționarea filtrului și pompei, dimensiunile  
și materialul carcasei filtrului, precum și condițiile meteorologice în care s-au 
desfășurat zborurile în ziua accidentului, comisia de investigație a considerat că cea 
mai probabilă ipoteză privind funcționarea anormală a motorului este apariția  
fenomenului de Vapor Lock. 

Fenomenul de Vapor Lock apare atunci când starea de agregare  
a combustibilului se schimbă de la lichid la gaz, în timp ce acesta se află în sistemul 
de alimentare. Acest lucru împiedică funcționarea în parametrii nominali a pompei  
de combustibil, cauzând pierderea presiunii/debitului de alimentare, rezultatul fiind 
pierderea temporară a puterii sau chiar oprirea completă a motorului.  

Vapor lock se poate forma atunci când motorul este oprit fără o răcire 
prealabilă a acestuia, temperatura ambientală este ridicată și aeronava staționează  
o perioadă scurtă de timp (apoximativ 10 – 15 minute). Combustibilul din sistemul  
de alimentare a motorului nu se mișcă și astfel se poate încălzi suficient pentru  
a se vaporiza și a determina apariția vapor lock. 

Acest fenomen este mai frecvent la sistemele de combustibil pe benzină care 
au o pompă mecanică de combustibil de joasă presiune, acționată de motor, 
amplasată în compartimentul motorului.  

La această aeronavă, pompa mecanică de alimentare este plasată mai sus 
decât rezervorul de combustibil. Combustibilul fiind aspirat sub presiune negativă  
de la rezervor prin conducta de alimentare, riscul blocării conductei de alimentare  
cu vapori de combustibil între rezervor și pompă crește.  

Comisia de investigație consideră că principalii factori care ar fi putut contribui 
la formarea fenomenului de vapor lock sunt următorii: 

- temperatura ambientală ridicată: 28° – 30° C; 
- motorul a fost oprit fără o răcire prealabilă; 
- punctul inițial de fierbere al benzinei utilizate are o valoare scazută; 
- dimensiunile și materialul din care este confecționată carcasa filtrului  

de combustibil (facilitând încălzirea combustibilului din interior); 
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- zona în care au fost poziționate filtrul și pompa electrică de benzină - zonă 
predispusă la încălzire puternică; 

- timpul scurt de staționare înaintea efectuării zborului accidentului. 
 

3. CONCLUZII  

3.1 Constatări 

1. Pilotul deținea licență pentru aeronave ultraușoare motorizate și certificat 
medical, ambele în termen de valabilitate;  

2. Pilotul deține și calificările instructor, examinator, inspector pentru categoria 
ULM; 

3. În timpul decolării, după desprindere, aflându-se încă pe panta de urcare, 
aeronava a început să prezinte vibrații, însoțite în scurt timp de pierderea 
puterii motorului; 

4. Având în vedere opțiunile limitate avute la dispoziție, aterizarea nu a putut  
fi executată în condiții de siguranță, aceasta efectuându-se forțat; 

5. Nu există un livret al motorului și nici alte documente referitoare  
la istoricul de întreținere curentă/reparații capitale sau la numărul orelor  
de funcționare ale motorului anterior instalării pe aeronava YR-5202; 

6. În livretul avionului (aircraft log-book) există o evidență a orelor  
de funcționare/zbor ale motorului doar de la montarea acestuia pe aeronava  
YR-5202 (09.09.2014); 

7. Conform ROTAX, motorul seria 4428837, instalat pe aeronava YR-5202,  
a fost produs în decembrie 2002 și livrat în ianuarie 2003; 

8. La data instalării pe aeronava YR-5202, pilotul a considerat că motorul are  
0 (zero) ore de funcționare, cu toate că nu existau documente care să justifice 
acest lucru; 

9. Pompa electrică și filtrul instalației de combustibil au fost poziționate în partea  
de jos a compartimentul motorului, între motor și peretele parafoc, zonă care 
se încălzește puternic în timpul funcționării motorului; 

10. Carcasa în care se află filtrul are un volum mare și este confecționată dintr-un 
aliaj metalic ce favorizează transferul termic către combustibilul aflat  
în interior;  

11. Sita filtrului instalat pe aeronavă este de 0,03 mm (30 microni), iar cea 
recomandată de fabricantul motorului este de 0,1 mm; 

12. Conducta instalației de alimentare cu combustibil între filtru și pompa electrică 
are diametrul interior mai mic decât cel indicat de constructorul motorului; 

13. Combustibilul prelevat din rezervorul aeronavei este în conformitate  
cu indicațiile producătorului motorului; 
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14. La inspecția bujiilor și a fișelor acestora nu au fost constatate neconformități; 

15. La rotirea elicei cu mâna, s-a constatat că motorul se rotește liber, fără 
zgomote sau rezistență internă și prezintă compresie; 

16. Nivelul de ulei al sistemului de ungere a fost în limitele prescrise, iar uleiul  
nu prezinta impurități sau corpuri străine; 

17. La rotirea ”la rece” a motorului, acesta a prezentat rotire liberă, fără zgomote 
sau rezistență internă; 

18. Motorul a pornit și a funcționat fără anomalii.  
 

3.2 Cauza probabilă a producerii accidentului 

Opțiuni limitate pentru efectuarea unei aterizări forțate în condiții de siguranță.  

Factor contributiv: 

Pierderea de putere în timpul urcării inițiale, cel mai probabil din cauza 
producerii fenomenului de Vapor Lock în sistemul de alimentare cu combustibil  
al motorului. 

 

4. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ 

În urma acestui accident, comisia de investigație nu emite recomandări privind 
siguranța aviației civile.  

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru intocmirea Raportului  
de investigaţie privind siguranţa aviației civile sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Autoritatea  
de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranța Aviaţiei Civile (AIAS), conform prevederilor legale.
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