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La 13.07.2014 pe aerodromul din Vadul lui Vodă aeronava YR 5110 efectua zboruri. Pe parcursul 
zilei au fost efectuate cîteva decolări și aterizări realizate cu succes.  

Pilotul după efectuarea aterizării normale, a mărit turaţia motorului pentru rularea aeronavei spre 
locul de parcare. Înainte de începerea manevrei de parcare, pentru  încetinirea vitezei de rulare 
pilotul a apăsat frînele, în acel moment aeronava s-a îndreptat un pic în stînga. Pilot mecanic (fără 
să vrea) a mărit turaţia motorului ceea ce a dus la dezechilibrarea procedurii de rulare precum şi 
pierderea controlului aeronavei. În rezultat, aeronava s-a lovit de un avion cu numărul de înregistare 
OE-AUA parcat în apropiere şi de stîlpul hangarului. 

Construcția aeronavei a avut de suferit datorită ciocnirii cu un aparat de zbor parcat și cu un stîlp al 
hangarului aerodromului.  

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost informat despre accidentul aeronautic, 
la 13 iulie 2014 ora 17 și 00 min. 

La 14 iulie 2014 a fost creată Comisia specială pentru investigarea accidentului  aeronautic din 13 
iulie 2014, prin Ordinul MTID. 

Din spusele martorilor comisia concluzionează despre viteza excesivă, incorectitudinea acțiunilor și 
manevrelor de pilotare realizate în timpul rulării, efectuate de către pilotul datorate unei experiențe 
mici de pilotare. 

Probleme depistate: 

1. La examinarea aeronavei YR 5110 nu au fost depistate cauze tehnice ce au putut duce la 
accidentul aeronautic produs, însă la aeronavă a fost efectuată o ,,modificare,, care, posibil, 
în anumite condiții, ar fi putut duce la ceea ce s-a produs, luînd în considerație declarația 
pilotului că roata dreaptă frîna cu întîrziere. 

Concluzii 

a. Factorii ce au putut duce la defecțiuni tehnice nu au fost depistate în cadrul anchetei. 

b. Factori de condiții climaterice nefavorabile efectuării zborului nu au fost depistate. 

Cauzele sunt: 

Accidentul a avut loc ca rezultat al pierderii controlului de pilotare al aeronavei, viteza excesivă, 
precum și din incorectitudinea acțiunilor și manevrelor de pilotare realizate în timpul rulării  de 
către pilotul Gatman Maxim, care este datorată experienței mici de pilotare . 

Recomandări: 

1. Atenționarea Autorității Aeronautice Civile depre necesitatea executării funcțiilor 
sale de control și supraveghere, inclusiv în domeniul aviației ușoare și ultraușoare. 
Examinarea posibilității efectuării inspecțiilor SAFA a aeronavelor  ușoare și 



ultraușoare. 

2. Atenționarea Autorității Aeronautice Civile despre necesitatea publicării în AIP a 
regurilor de utilizare a aerodromurilor de către utilizatorii de aeronave ușoare și 
ultraușoare precum și efectuarea unor inspecții inopinante a acestor aerodromuri. 

 

 


