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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 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, 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
Proprietar
Operator
Constructor
Aeronava
Țara de înregistrare
Identificare:
Locaţie:

Data/ora:

Accident
S.C. DAVIDSON S.R.L. din R. Moldova
S.C. DAVIDSON S.R.L. din România
AIR CREATION - Franța
Ixess/arv TANARG 912
ROMANIA
YR-5132
Lângă terenul de zbor al „ Aerial Club ”- Vădeni,
jud. Brăila, coordonate: N 45° 21’ 44,3”
E 027° 56’ 18,2”
28.05.2016 / 20:25 LT

În data de 28.05.2016, aeronava de tip motodeltaplan, identificată
YR-5132, pilotată de proprietarul acesteia, a decolat de pe terenul de zbor ”Aerial Club”
- Vădeni, jud. Brăila, pentru efectuarea unui tur de pistă pe partea stângă,
la înălțimea de 100 m.
Aeronava a intrat pe direcția de aterizare cu o viteză de aproximativ
90 km/h și o pantă de aterizare cu unghi mai mic decât cel optim, fapt pentru care pilotul
a menținut motorul turat pentru a păstra viteza constantă. La un moment dat pilotul a
apreciat că are înălțimea și distanța optimă pentru aterizare și a redus turația motorului,
ceea ce a dus la înfundarea aeronavei, manifestată prin pierderea rapidă
a înălțimii.
Motodeltaplanul a lovit frontal rambleul DJ 221 B, la o distanță de aproximativ 100
m față de pragul terenului de aterizare, după care a capotat pe partea carosabilă
a drumului, ducând la avarierea aeronavei și vătamarea gravă a pilotului.
Cauza producerii accidentului constă în înfundarea aeronavei pe panta
de aterizare, după reducerea turației motorului la pragul de ralanti. Cauzele favorizante
au fost apreciera incorectă a înălțimii și distanței față de punctul vizat pentru aterizare,
precum și lipsa experienței pe acest tip de aeronavă și întreruperea mare de la zbor.

Incidentul a fost notificat în scris către CIAS, fiind înregistrat cu numărul 0680/2016.
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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INFORMAŢII PRELIMINARE
1.1

Istoricul incidentului

În data de 28.05.2016 a fost organizat de către ”Aerial Club” Vădeni, județul Brăila,
un eveniment de tip Fly In, la care au participat mai multe tipuri de aeronave.
O parte dintre acestea au fost poziționate pe aerodrom cu o zi înainte
de eveniment. Astfel, în data de 27.05.2016, proprietarul aeronavei tip motodeltaplan,
identificată YR-5132, împreună cu alte două aeronave, a efectuat un zbor
de la București la terenul de zbor ”Aerial Club” – Vădeni, pentru a participa static
la întrunirea organizată în cadrul acestui eveniment.
După desfășurarea evenimentului Fly In din data de 28.05.2016, în jurul orei 18:30
LT, motodeltaplanul YR-5132, având la bord proprietarul acestuia și un instructor de zbor,
a decolat (conform declarațiilor) pentru un zbor de reluare a antrenamentului
în vederea reînnoirii licenței de pilot ULM a proprietarului.
În jurul orei 20:10 LT, pilotul aeronavei YR-5132 s-a hotărât să mai facă un zbor,
de data aceasta fără instructor la bord, și a decolat pentru efectuarea unui tur de pistă pe
partea stângă la o înălțime de 100 m. După Virajul 2 a solicitat conducătorului
de zbor permisiunea de aterizare. Apoi a efectuat Virajele 3 și 4 pentru axarea
pe direcția de aterizare 360°, cu intenția de a ateriza mai scurt (înainte de pragul pistei)
pentru a reduce distanța de rulare la poziția de parcare.
Aeronava a intrat pe direcția de aterizare cu o viteză de aproximativ
90 km/h și o pantă de aterizare cu unghi mai mic decât cel optim, fapt pentru care pilotul
a menținut motorul turat pentru a păstra viteza constantă. La un moment dat pilotul a
apreciat că are înălțimea și distanța optimă pentru aterizare și a redus turația motorului,
ceea ce a dus la înfundarea aeronavei manifestată prin pierderea rapidă
a înălțimii.
Datorită înălțimii la care se afla, pilotul nu a mai avut timp pentru redresarea
motodeltaplanului, care a lovit frontal rambleul drumului județean DJ 221 B,
la o distanță de aproximativ 100 m față de pragul terenului de aterizare. Aeronava
a capotat pe partea carosabilă a drumului, ducând la avarierea acesteia și vătămarea
pilotului.
Poziția aeronavei a fost modificată pentru a extrage victima din cabina
de pilotaj și pentru acordarea primului ajutor de către personalul ”Aerial Club” – Vădeni.
În urma modificării poziției aeronavei s-a declanșat accidental parașuta balistică
a acesteia.
Accidentul s-a produs la următoarele coordonate:
Latitudine: 45° 21’ 44,3” N
Longitudine: 027° 56’ 18,2” E.
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Fig. 1 Locul producerii accidentului

1.2

Victime
Răniri
Fatale
Grave
Minore
Nici una
TOTAL

1.3

Echipaj
1
1

Pasageri
-

Alţii
-

Avarii ale aeronavei

În urma impactului, aeronava a suferit avarii substanțiale la: trenul de aterizare
al triciclului, cabina de pilotaj, sistemul de frânare, tabloul de bord și butucul elicei.

Fig. 2 Roata de față a trenului de aterizare

Fig. 3 Tabloul de bord
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Fig. 4 Vedere laterală stânga și dreapta a motodeltaplanului

Fig. 5 Vedere frontală a motodeltaplanului

1.4

Fig. 6 Butucul elicei rupt

Alte pagube produse
Nu este cazul.

1.5

Date despre echipaj

Pilot
Licenţa

Bărbat, 56 ani
Licență de Pilot Aeronave Ultraușoare Motorizate,
emisă la data de 08.12.2009, expirată

Calificare de tip

Motodeltaplan, expirată la data de 26.10.2011

Certificat medical

Class 2, expirat la data de 08.09.2010

Experienţă de zbor 46 ore de zbor pe motodeltaplan
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1.6 Date despre aeronavă
Proprietar
Deţinător (Operator)
Certificat de Identificare
Autorizație de Zbor
Număr total de ore în zbor
Clasa
Tipul aeronavei
Însemnele de identificare
Număr de serie
Motor Rotax 912 UL
Elice

S.C. DAVIDSON S.R.L din R.Moldova
S.C. DAVIDSON S.R.L. din România
Valabil până la: Nelimitat
Validă
292:30 h
Motodeltaplan
iXess/arv TANARG 912
YR - 5132
T07018
Număr de serie 6771570
Arplast / 3 pale

TANARG 912 a fost conceput ca un triciclu cu rază lungă de croazieră pentru
a se conforma categoriei ultraușoară a Federației Aeronautice Internaționale, având
greutatea maximă la decolare de 472,5 kg și prevăzut cu parașută balistică. Acesta este
un motodeltaplan ancorat cu legături prin cablu, cu ”aripă-sus”, pilotat prin transfer
de greutate, cu două scaune ”in-tandem”, cabina de pilotaj deschisă, triciclu de aterizare
cu roți carenate și un singur motor propulsor. Aeronava este de construcție mixtă, fixată
cu tuburi de aluminiu, materiale compozite și panouri din fibre de carbon, cu aripa dublă
acoperită cu material ”Dacron” . Aripa Air Creation iXess 15 are o anvergură de 10 m
și o suprafață portantă de 15 mp.
Motorul montat pe aceasta este de tip Rotax 912 UL - în 4 timpi, patru cilindri,
răcire cu lichid,”dual - ignition” 80hp (60kW).

Fig. 7 Exemplu de aeronavă similară
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Caracteristici generale:











Echipaj: unu
Capacitate: un pasager
Anvergură: 10 m
Înălțime: 3,45 m
Suprafață aripă: 15 m2
Greutate gol (standard): 186 kg
Greutate maximă fără aripă: 410 kg
Capacitate combustibil: 65 litri
Motor: Rotax 912UL
Elice: 3 pale din material compozit ”Arplast hélice”, diametru: 1,66 m

Performanţe:




Viteza maximă: 157 km / h
Viteza de croazieră: 135 km / h
Rată de urcare: 6 m / s

Aripa motodeltaplanului a fost instalată conform manualului de întreținere
și operare ”Air Creation iXess 15”. În figura de mai jos este prezentat un extras din acest
manual.

Fig. 8 Extras din manualul de întreținere și operare al aripii

Conform livretului aeronavei, aceasta a fost echipată la începutul anului
cu un motor nou, căruia i s-a efectuat rodajul la sol în conformitate cu manualul
de întreținere și operare ”Air Creation Tanarg 912”. După rodajul motorului, aeronava
a fost verificată la sol și în zbor conform Anexei 4 a RACR-CCO ULM și i s-a prelungit
valabilitatea autorizației de zbor.
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1.7

Situaţia meteorologică

Conform datelor obținute de la Administrația Națională de Meteorologie
(vezi figura de mai jos), condițiile meteorologice înregistrate în data de 28.05.2016,
la ora 20:00 LT (17:00 UTC) la stația meteorologică Brăila, aflată la aproximativ 7 km
de locul evenimentului, au fost următoarele:
-

Temperatura aerului = 24°C;
Nebulozitate = 4/8 (cer parțial noros);
Vizibilitate orizontală = 20 km;
Viteza vântului = 1-2 m/s;
Direcția vântului = V;
Nori = Cb(cumulonimbus ) cu baza la 600 - 1000 m;
Presiunea atmosferică = 1013,1 mmHg.

Fig. 9 Harta meteorologică valabila la 28.05.2016, ora 20:00 LT (17:00 UTC)

Poziția soarelui la data de 28.05.2016, ora 20:25 LT, în zona localității Brăila, este
ilustrată în figura 10 de mai jos. Având în vedere că turul de pistă s-a efectuat
pe partea stângă a pistei 36, pe latura mare pilotul având soarele în dreapta
și în timpul efectuării virajelor 3 și 4 soarele era în spate, respectiv lateral stânga, comisia
de investigație consideră că poziția soarelui nu a influențat producerea evenimentului.

Page 10 of 19

Accident – Motodeltaplan – YR-5132 – Vădeni (jud.Brăila) – 28.05.2016 - CIAS

Fig. 10 Poziția soarelui în jurul orei producerii evenimentului

1.8

Mijloace de navigaţie
Nu este cazul.

1.9

Comunicaţii

Zborurile aeronavei s-au efectuat în legătură radio cu Conducătorul de Zbor
al ”Aerial Club” - Vădeni, pe frecvența 123.45 Mhz.

1.10

Date despre aerodrom

Terenul de zbor “Aerial Club” – Vădeni este poziționat la 5 km Sud-Vest de Galați
și 5 km Nord de Brăila. Acest aerodrom face parte din clasa terenurilor de zbor, altele
decât aerodromurile certificate și dispune de o pistă înierbată orientată 180⁰ - 360⁰, de
30 m lățime și 550 m lungime. Cota pistei este de 2 m. În partea de Nord a pistei, la 150
m față de prag, se află un rambleu de cale ferată electrificată, iar în partea de Sud se află
rambleul drumului județean DJ 221 B.

1.11

Înregistratoare de zbor

Această aeronavă nu este echipată cu înregistrator al parametrilor de zbor (FDR)
sau voce (CVR).

1.12

Informaţii despre impact şi epavă

Impactul aeronavei s-a produs în rambleul DJ 221 B la o distanță
de aproximativ 100 m față de pragul pistei de aterizare al ”Aerial Club”, pe direcția 360°.
După impact aeronava a capotat pe carosabilul șoselei.
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Fig. 11 Locul primului impact

Fig. 12 Poziția finală pe carosabilul DJ 221 B

Ulterior poziția aeronavei a fost modificată pentru a scoate victima din postul
de pilotaj (vezi fig. 13). În timpul modificării poziției aeronavei, datorită tensionărilor din
structura aeronavei, s-a declanșat accidental parașuta balistică (fig 14). În urma
examinării epavei, comisia de investigația a constatat că mânerul de acționare
al parașutei balistice era siguranțat (vezi figura 15).

Fig. 13 Poziția aeronavei după scoaterea victimei

Fig. 14 Parașuta balistică

Fig. 15 Pinul de siguranță a mânerului de acționare a parașutei balistice
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1.13

Informaţii medicale şi patologice
În urma accidentului, pilotul a suferit mutiple fracturi, necesitând spitalizarea.

1.14

Incendiu
Nu este cazul.

1.15

Aspecte privind supravieţuirea

După producerea accidentului, victima a fost scoasă din postul de pilotaj și i s-a
acordat primul ajutor de către personalul ”Aerial Club” până la sosirea ambulanței.
Victima a fost transportată inițial la Spitalul Județean Brăila și apoi a fost transferată
la Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar –Arseni”, București.

1.16

Teste şi cercetări
Nu este cazul.

1.17

Informații de organizare și management

Ținând cont de faptul că pilotul se afla, conform declarațiilor, în procesul
de reînnoire a licenței, comisia de investigație a considerat pentru analiză următoarele
articole din reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN ULM - Licentierea
personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrausoare motorizate, ediția 1/2007.
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ANALIZA
2.1

Zbor

În partea finală a aterizării, pilotul a luat decizia de a ateriza înaintea pistei,
într-o zonă înierbată, astfel încât să ruleze cât mai puțin la poziția de parcare. Ținând
cont de lungimea pistei (550 m), precum și de distanța necesară pentru aterizare pentru
aeronava TANARG 912 de 170 m, comisia de investigație consideră că pilotul ar fi avut
la dispoziție suficient spațiu pentru a ateriza în condiții de siguranță.
Pentru a obține o pantă optimă de aterizare, pilotul ar fi trebuit să mențină
o viteză recomandată de 85 km/h și, reglând turația motorului în corelare cu unghiul
pantei, să mențină o rată de coborâre constantă. În cazul de față, pentru a ateriza înaintea
pistei, pilotul a ales o pantă de aterizare sub cea optimă, dar a reacționat la fel ca la panta
pe care o utilizase cu un zbor înainte, cu instructorul, reducând turația motorului când
panta de aterizare nu asigura un unghi de coborâre suficient cât să genereze portanța
necesară. Astfel, cu motorul la ralanti, viteza aeronavei s-a redus, ducând la înfundarea
aeronavei și pierderea rapidă a înălțimii, urmată de impactul violent cu rambleul DJ 221B.

2.2

Operațional

De asemenea, pentru analiza acestui accident s-a avut în vedere, în special, pașii
urmați de către pilot pentru obținerea și reînoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare
motorizate (ULM).
Astfel, comisia de investigație a constatat că după obținerea licenței de pilot ULM
în anul 2009, pilotul n-a mai efectuat niciun zbor timp de aproximativ 2 ani și 5 luni.
Datorită expirării licenței, pilotul a început un curs de reantrenare practică la sol și în zbor
pentru reînnoirea licenței, curs finalizat în luna martie 2012. Acest program a fost urmat
sub supravegherea instructorului și examinatorului aparținând autorității de certificare,
dar zborurile s-au efectuat cu licența medicală a pilotului expirată. Administratorul
terenului de zbor „Aerial Club” - Vădeni a fost instructorul sub supravegherea căruia
s-a efectuat partea teoretică a acestui curs.
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După terminarea programului (cursului) specific, în luna aprilie 2012 pilotul
a depus o cerere (Anexa 7 la RACR-LPAN ULM) către autoritatea de certificare prin care
solicita reînoirea licenței de pilot ULM. În urma cererii depuse, aceasta nu a fost
soluționată favorabil tocmai datorită faptului că pilotul nu a depus un certificat medical
valabil pentru întreaga perioadă în care a desfășurat activitatea de zbor și nici
nu a făcut dovada finalizării activității de zbor de pregătire conform prevederilor
RACR-LPAN ULM.
După aprilie 2012 a urmat o perioadă de aproximativ 4 ani și 2 luni în care pilotul
n-a mai efectuat nici un zbor.
Conform declarațiilor, în 28.05.2016 pilotul a reluat din nou zborurile
de reantrenare practică în zbor în vederea reînnoirii licenței
Comisia de investigație a constat o discrepanță între carnetul de zbor
al pilotului, în care întreruperea de la zbor era de 6 ani și 5 luni, și fișa de pregătire
teoretică și practică la sol și în zbor pentru reînoirea licenței de zbor, conform căreia
întreruperea de la zbor era de 4 ani și 2 luni.
Cu o zi înainte de accident pilotul, împreună cu instructorul examinator și o altă
persoană, fiecare cu propriul motodeltaplan, au decolat de la București și au aterizat
pe terenul de zbor al ”Aerial Club” Vădeni.
În ziua evenimentului, după închiderea festivalului desfășurat pe acel teren
de zbor, pilotul, conform declarației sale, a efectuat un zbor de reantrenare
cu instructorul examinator, pentru reînoirea licenței de pilot ULM., înaintea
zborului în care a avut loc accidentul.

2.3

Calificare pilot

În opinia comisiei de investigație, pilotul nu era calificat pentru efectuarea oricărui
tip de zbor, întrucât acesta avea certificatul medical era expirat de la data de 08.09.2010
(de 5 ani și 9 luni), dar și lincența de pilot de ULM era expirată de la data de 26.10.2011
(de 4 ani și 7 luni) prin urmare pilotul nu ar fi trebuit să efectueze zborul de deplasare
de la București la Vădeni.

2.4

Proceduri operaționale

În conformitate cu RACR-LPAN ULM, pilotul a efectuat cursul (programul)
de reantrenare practică la sol și în zbor din luna aprilie 2012 și cele trei zboruri din mai
2016 fără să se respecte prevederile RACR-LPAN ULM.2085 – Condiții generale: “Pentru
reinnoirea licentei de pilot de aeronave ultrausoare motorizate, solicitantul trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:
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(a) certificatul medical corespunzator emis in conformitate cu cerintele specificate
in prezenta reglementare este in termen de valabilitate.”
Astfel, prin efectuarea zborului de reantrenare practică în zbor cu un instructorul
examinator, din ziua accidentului, nu s-au respectat prevederile Cap. 2 - ”Reinnoirea
licentei de pilot de aeronave ultrausoare motorizate” atât de către pilot, cât și de către
instructorul examinator.
Comisia de investigație a analizat și prevederile reglementării aeronautice civile
române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene" ediţia 1/2015, valabilă la data producerii
accidentului, pentru a stabili obligațiile organizatorilor de întâlniri de tip Fly In. Această
reglementare, deși definește activitatea de Fly In, nu reglementează nici o obligație
pentru acești organizatori, deși activitățile de acest tip sunt deschise publicului.
Prin recomandarea nr. SR-22.ACC.2012-06-17.Festival R-40.YR-5287.PH, CIAS
a recomandat AACR să ia măsuri cu privire la includerea în sistemul RACR
a unei reglementări privind modul de organizare a unor manifestări de aviație indiferent
de denumirea lor (miting aviatic, show aerian, fly-in, spectacol aviatic etc.) prin care
să se impună un minim de cerințe privind mijloacele de siguranță care trebuie asigurate.
Dar la data producerii accidentului, în reglementarea aeronautică RACR-DEMO
"Demonstraţii aeriene" ediţia 1/2015 organizarea a unei activități de tip Fly In a fost
inclusă doar la nivel de definiție.

CONCLUZII
3.1

Constatări

Comisia de investigație a acestui eveniment a constatat următoarele:
-

-

-

-

aeronava a fost echipată cu o aripă și motor
conform manualului
de întreținere/mentenanță și avea autorizația de zbor validă;
pilotul nu era calificat pentru efectuarea oricărui tip de zbor, întrucât în data producerii
accidentului, pilotul avea licența medicală expirată de peste 5 ani și cea de zbor,
de peste 4 ani;
pilotul a efectuat zborul de deplasare de la București la Vădeni în simplă comandă;
între carnetul de zbor al pilotului și fișa de pregătire teoretică și practică la sol
și în zbor pentru reînnoirea licenței de zbor există discrepanțe asupra întreruperii
de la zbor a pilotului;
pregătirea teoretică și de reantrenare practică a pilotului pentru reînnoirea licenței
de pilot de aeronave ultraușoare motorizate s-a efectuat conform RACR-LPAN
ULM.2090 și 2095, dar fără să se respecte cerințele RACR-LPAN ULM.2085;
pilotul împreună cu instructorul examinator au efectuat un zbor de reantrenare
în vederea reînnoirii licenței de pilot ULM;
pilotul a efectuat un al doilea zbor fără instructor la bord, constând într-un tur
de pistă pe partea stângă, la înălțimea de 100 m, alegând să aterizeze înaintea pistei,
mai aproape de poziția de parcare, pentru a reduce rulajul.
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-

-

3.2

poziția aeronavei a fost modificată pentru a extrage victima din cabina de pilotaj
și pentru acordarea primului ajutor de către personalul specializat. În urma modificării
poziției aeronavei s-a declanșat accidental parașuta balistică a aeronavei;
Reglementarea aeronautică RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene" ediţia 1/2015
nu prevede nici obligații și nici drepturi pentru organizatorii unor activități de tip Fly In.

Cauzele producerii accidentului

Cauza producerii accidentului constă în înfundarea aeronavei pe panta
de aterizare, după reducerea turației motorului la pragul de ralanti.
Cauze favorizante:
-

3.3

apreciera incorectă a înălțimii și distanței față de punctul vizat pentru aterizare;
lipsa experienței pe acest tip de aeronavă și întreruperea mare de la zbor.

RECOMANDĂRI
Comisia de investigație emite următoarele recomandări de siguranță:

1. Se recomandă Aeroclubului României ca înaintea începerii cursurilor (programelor)
de reantrenare practică la sol și în zbor pentru revalidarea și reînnoirea licenței
de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și nemotorizate, să se asigure
că instructorul sub a cărui supraveghere se vor executa acestea va verifica
deținerea unui certificat medical corespunzător valid de către solicitant.
2. Se recomandă Ministerului Transporturilor completarea reglementării aeronautice
RACR-DEMO cu obligativitatea ca organizatorii unor manifestări de aviație de tip
Fly In, spectacol aviatic , aerofestival etc. să verifice valabiliatea documentelor piloților
și aeronavelor care aterizează și decolează pe întreaga perioadă de desfășurare
a evenimentelor respective.
3. Revenim la recomandarea nr. SR-22.ACC.2012-06-17.Festival R-40.YR-5287.PH
prin care CIAS a recomandat AACR să ia măsuri cu privire la includerea în sistemul
RACR a unei reglementări privind modul de organizare a unor manifestări de aviație
indiferent de denumirea lor (miting aviatic, show aerian, fly-in, spectacol aviatic etc.)
prin care să se impună un minim de cerințe privind mijloacele de siguranță care
trebuie asigurate și reiterăm această recomandare către AACR.

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

Page 19 of 19

