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La 23 decembrie 2013, în conformitate cu planul zborului CA ”AIM Air” SRL a fost 

planificată efectuarea zborului cursa ”ICAT 142”, pe itinerarul Marî (Turkmenistan) - Mazari - 

Șerif (Afganistan).  

Pregătirea prealabilă către zbor a început la 8:30 (UTC) efectuată în conformitate cu 

procedurile stabilite în manualul operațional partea „A” - careva neregularități nu au fost 

depistate. Condițiile meteo prognozate și cele de facto în ziua respectivă, erau favorabile pentru 

efectuarea zborului planificat. 

Astfel, în jurul 9:30 (UTC) elicopterul a decolat cu succes de pe aerodromul  Marî 

(Turkmenistan), iar executarea zborului propriu-zis a avut loc fără careva incidente. Însă, după  

aterizarea pe aerodromul Mazari – Șerif, ora 11:55 (UTC), în procesul manevrării elicopterului 

pe  parcarea aerodromului, rotorul de coadă al aparatului de zbor a suferit deteriorări de gravitate 

medie, ca urmare a ciocnirii acestuia cu hangarul aerodromului. Victime nu au fost. 

Din datele acumulate s-a constatat următoarele circumstanțe: 

Tehnicianul care a coordonat manevrarea elicopterului spre parcarea aerodromului, se 

afla pe aceiași linie: tehnician - elicopter - hangar, ceea ce a îngreunat determinarea distanței 

pînă la hangar, totodată la etapa de finalizare a manevrării elicopterului spre direcția menționată, 

a apărut un alt tehnician, astfel încît acesta din urmă  a indicat alte semnale decît cele stabilite  

Manualul operațional Partea A, Capitolul 12, paragraful 6.3., și diferite de semnalele primului 

tehnician, fapt ce a dus la distragerea atenției comandantului aeronavei și crearea unor confuzii 

în procesul de manevrare. Adițional, alți  factori care au dus la ciocnirea elicopterului cu 

hangarul, a fost staționarea alto trei elicoptere  în parcarea aerodromului, lipsa indicatorilor și 

marcajului necesar, precum și lipsa unor observatori care să urmărească distanța de la capetele 

paletelor rotorului pînă la obstacolele existente.  

Reieșind din considerentul că incidentul grav a avut loc pe teritoriul unui alt stat, 

nemijlocit în Afganistan, investigația a fost efectuată de către operatorul elicopterului implicat în 

evenimentul aeronautic.  

Ca rezultat al elucidării circumstanțelor și cauzelor care au dus la producerea incidentului 

grav din 23.12.2013 au fost înaintate o serie de recomandări de siguranță, întru evitarea unor 

astfel de evenimente similare în viitor: 

 - echipajul de zbor, în mod repetat, să studieze Secțiunea 4.1. Manualul operațional 

(Partea A); 

- echipajul de zbor și tehnicienii, în mod repetat, să studieze Secțiunea 4.1. Manualul 

operațional (Partea A) și  ” Semnalele care coordonează deplasarea aeronavelor la sol”; 

-  în cazul unor parcări înguste, dacă nu este posibilă efectuarea manevrării în condiții 

prielnice, preventiv începutului manevrării sau la momentul parcării,  elicopterul va fi tras de un 

remorcher; 

- de a spori vigilența echipajului de zbor și tehnicienilor la toate etapele zborului pînă la 

oprirea totală a elicelor aparatului de zbor; 

- întregul echipaj de zbor, în mod repetat, să studieze ”Atribuțiile, obligațiile și 

responsabilitățile comandantului aparatului de zbor, pilotului 2 și mecanicului de bord” 

Manualul operațional, Partea A, Capitolul 8 și Capitolul 1, paragrafele 1.4., 1.5.2, 1.5.3. 


