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La data de 08.05.2014, pe pista aeroportului din Vadul lui Vodă, Municipiul 

Chișinău a avut loc un accident aeronautic cu implicarea aeronavei de tip 

WASSER- 54, nr.de înregistrare D-EGVL, proprietarul fiind un cetățean german. 

Potrivit informațiilor parvenite în adresa Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor (în continuare MTID), aeronava a suferit daune 

semnificative a aripii stîngi și a șasiului, după care a luat foc și a ars în totalitate. 

Victime nu au fost. 

În conformitate cu legislația națională în vigoare privind aviația civilă, în 

cadrul MTID a fost creată Comisia specială pentru investigarea accidentului 

aeronautic din 08.05.2014. 

În rezultatul efectuării investigației s-a constatat că pilotul aeronavei de tip 

WASSER-54 este o persoană în vîrstă de 78 ani, care la momentul impactului 

aeronavei cu solul a părăsit locul accidentului și nu a prezentat o licență valabilă de 

pilotare. Totodată, potrivit informațiilor colectate, inclusiv de la martorii oculari, 

cu puțin timp înainte de a efectua zborul, la sistemul de frânare al aparatului de 

zbor au fost executate lucrări tehnice de către persoane neidentificate.  

Astfel, s-a constatat că în timpul testării sistemului de frânare al aparatului 

de zbor, pe un teren destinat manevrării și staționării aeronavelor, cu lungimea de 

320m,  pilotul a decis de a decola, necătînd la faptul că era în cunoștință de cauză 

privind lungimea acesteia, respectiv porțiunea de pistă rămasă era prea scurtă 

pentru atingerea vitezei de desprindere a aeronavei de sol indicată în manualul de 

zbor al aeronavei, așadar nu s-a atins forța de portanță necesară. Totodată, 

menționăm că un alt factor care a stat la baza cauzei producerii accidentului a fost 

viteza excesivă pentru testarea frînelor.  

Comisia pentru investigarea accidentului aeronautic a înaintat Raportul final 

de investigare organelor abilitate întru identificarea și, după caz, aplicarea unor 

măsuri corective în acest sens.  

În calitate de recomandări au fost înaintate următoarele : 

- atenționarea Autorității Aeronautice Civile despre necesitatea informării 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor despre evenimentele 

aeronautice produse, în termeni proximi ; 

- atenționarea Autorității Aeronautice Civile despre modificarea procedurilor 

existente și elaborarea unor proceduri noi pentru a exclude asemenea evenimente 

aeronautice pentru viitor, inclusiv prin realizarea unor măsuri de verificare a 

actelor permisive de pilotare a aeronavelor și de executare a lucrărilor tehnice și de 

testare în domeniul aviației ușoare ; 



- realizarea unui mecanism de control și supraveghere eficient din partea 

instituției abilitate care este Autoritatea Aeronautică Civilă, a aerodromurilor 

destinate aviației ușoare, inclusiv la aspectul dotării cu echipamente antiincediare 

și de salvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


