
 

 

La 26.11.2014 în apropierea satului  Sadîc ,raionul Cantemir, pe un teren 

arabil a fost depistat motodeltaplanul de tip artizanal, destinat transportului de 

mărfuri. Potrivit declarației martorului, aparatul prăbușit a fost depistat 

aproximativ la orele 09:00, deasemenea fost depistat și cadavrul pilotului. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost informat despre 

accidentul aeronautic, la 26. Noiembrie 2014 ora 10 și 00 min. La 28 noiembrie 

2014 a fost creată Comisia specială pentru investigarea accidentului aeronautic din 

26 noiembrie  2014, prin Ordinul MTID. 

 

 

4.Probleme depistate 

Filtrele de aer erau modificate pentru a putea fi pornit motorul în condiții de 

iarnă. 

Bugiile erau acoperite de ulei –  ca urmare a supraînbogățirii amestecului în 

motor a fost  cauzată supraîncălzirea motorului. 

 

5.Concluzii 

Aparatul de zbor era de tip artizanal, a fost calculată greutatea moto-

deltaplanului și a fost depistată supraîncărcarea cu 210 kg a limitei admisibile.   

A fost  depistat motorul de automobil de tip Suzuki Iscudo, carcasa 

motodeltaplanului fiind modificată pentru a putea atașa și transporta încărcături. 

În cazul aparatului de zbor prăbușit, pentru a putea decola și zbura  era 

necesar un regim de lucru la turații maxime  pentru o perioadă îndelungată fapt 

care a condus la supraîncălzirea motorului ( > 130 C) și pierderea din putere. 

Totodată la pierderea puterii a influențat timpul rece și modificarea filtrelor de aer.  

6. Cauzele sunt: 

Acțiunile neprofesioniste care se denotă prin: 

1)   Depășirea masei permise pentru decolare (cu 210 kg mai mult ). 



2) Micșorarea/modificarea amestecului de aer și combustibil în motor prin 

modificarea artizanală a filtrelor de aer care a condus  la pătrunderea redusă a 

aerului în motor. 

3) Folosirea containerelor artizanale  pentru transportarea încărcăturilor, fapt 

care a produs o rezistență frontală care a condus la folosirea motorului la 

capacitatea maximă pentru o perioadă  de aproximativ 5 minute, fiind ulterior 

imposibil zborul eficient . 

 

7.Recomandări: 

Aparatul de zbor fiind utilizat în scopuri ilicite , și anume contrabandă,  cu 

scopul de a nu permite repetarea acestor tipuri de acțiuni,  se propun următoarele 

acțiuni: 

1)Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova să  acorde o vigilență 

sporită  mașinilor cu remorcă  a căror lungime depășește 5 Metri. 

2)De a revizui metodele de transportare a obiectelor de contrabandă prin 

intermediul întîlnirilor în comun a reprezentanților Ministerului Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor, Autoritatea Aeronautică Civilă, Poliția de Frontieră a 

Ministerul Afacerilor Interne. 

3) De a forma în cadrul Ministerul Afacerilor Interne un sistem  de mesaje 

anonime de denunțare a zborurilor neautorizate. 

4)Autoritatea Aeronautică Civilă să anunțe toți utilizatorii de motodeltaplane 

despre cauza accidentului. 

5) Utilizatorii motodeltaplanelor să fie anunțați de modul de exploatare în 

perioada rece a anului. 

6) Elaborarea unei recomandări către Serviciul Vamal al Republicii Moldova 

de a prevedea posibilitatea informării Autoritații Aeronautice Civile ce vizează 

intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a aparatelor de zbor(de toate tipurile) 

inclusiv părțile componente ale construcției aeronavei.   


