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La data de 12.01.2014, în apropierea pistei de decolare-aterizare 

din Raionul Călărași a avut loc un accident aeronautic (catastrofă) cu 

implicarea unui aparat de zbor de tip Motodeltaplan, nr. de înregistrare 

0083, proprietarul fiind Aeroclubul ”Air Sport” Călărași. Accidentul s-a 

soldat cu decesul pilotului și daune semnificative la elementele 

construcției aeronavei. În acest sens, prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost creată Comisia 

specială pentru investigarea evenimentului aeronautic din 12.01.2014 

care a deschis o anchetă întru elucidarea circumstanțelor care au dus la 

producerea accidentului. Astfel, ca urmare a cercetărilor efectuate de 

către specialiști implicați în investigație, s-a constatat că cel mai 

probabil cauza accidentului aeronautic a fost imposibilitatea pilotului de 

a manevra motodeltaplanul, în rezultatul survenirii unor multiple leziuni 

ale corpului în urma ciocnirii cu o pasăre în zbor (vultur). Concluziile și 

recomandările Comisiei speciale pentru investigarea accidentului 

aeronautic din 12.01.2014 sunt incluse în Raportul final de investigare, 

care ulterior a fost transmis organelor abilitate de a se expune și a lua act 

de cele întîmplate. Totodată, Comisia specială creată în cadrul MTID, 

responsabilă de investigarea cazului dat a înaintat recomandări  

utilizatorilor aeronavelor ușoare, proprietarilor acestora, proprietarilor 

pistei de decolare-aterizare, organelor abilitate în domeniul 

meteorologiei, întru asigurarea siguranței zborurilor. Astfel : 

- înainte de a executa zboruri să se facă o analiză amănunțită a 

condițiilor tehnice a aeronavei, starea fizică și psihică a pilotului, 

condițiile meteorologice, inclusiv viteza vîntului în perioada preconizată 

de a efectua zborul; 

- la zborurile cu aeronavele ultraușoare, obligatoriu să se utilizeze 

aparate GPS, care să dețină așa funcții de înregistrare a informației 

privind înălțime, viteza, direcția și timpul zborului ; 

- la instruirea cu privire la siguranța zborurilor, să se atragă atenția 

la acțiunile pilotului, în cazul apariției riscului de a se ciocni cu o pasăre 

în zbor ; 



- aeronavele necesită a fi dotate cu sistem de parașutare (după 

posibilitate) ; 

- organele abilitate în domeniul meteorologiei să se elaboreze un 

mecanism prin care să asigure utilizatoriii aeronavelor cu informație 

veridică privind condițile atmosferice la o altitudine de 1676,4 m pe tot 

teritoriul republicii. 
 


