
Motodeltaplan nr. 0081 

La 07.06.2014 în apropierea satelor Nicolaevca și Chișcăreni se executau lucrări de aerostropire pe 
terenurile SC ,,Roșiorlux,, SRL, lucrările se executau cu motodeltaplanul nr. 0081 ,,АЭРОС,, Kiev, 
Ucraina, MTOW 450 kg, care aparține SC ,,Teritorialimpex,, SRL, s. Camenca, r-ul Glodeni, 
Republica Moldova. 

Potrivit declarațiilor martorilor pilotul  a efectat primul zbor pe la orele 06 dimineața, la orele 06 30 
a făcut cel de-al doilea zbor, apoi pilotul a declarat că nu mai zboară din cauza vîntului puternic. 
Seara pe la orele 19 30 pilotul iarăși a încept activitatea. După decolare, pilotul s-a abătut de la 
traiectoria obișnuită a zborului, și anume efectuarea unor manevre necunoscute și neclare pentru 
ajutorul pilotului, după ce a dispărut din cîmpul de vedere al său. La ora 20 20 aeronava a căzut la 
pămînt, pilotul a decedat. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost informat despre accidentul aeronautic, 
la 08 iunie 2014 ora 08 și 00 min.  

La 09 iunie 2014 a fost creată Comisia specială pentru investigarea accidentului  aeronautic din 07 
iunie 2014, prin Ordinul MTID. 

Probleme depistate: 

1. Atestatul de navigabilitate nr. 0081 a fost expirat la 08.05.2014 

2. Lipsa Permisului Utilizatorului pentru  efectuarea  lucrărilor aerochimice eliberate în 
conformitate cu RAC VLA. 

3. De către comisie s-au analizat condițiile de timp de zi sau de noapte în care au fost realizate 
lucrările, astfel a fost constatat că: ultimul zbor s-a realizat la ora 21 20 ce corespunde 
timpului de noapte conform AIP GEN 2.7 Sunset/Sunrise tables. 

4. În săngele prelevat de la pilot  a fost depistat alcool etilic 1,68 0/00  care la persoanele în 
viață corespunde gradului mediu de ebrietate. 

5. Lucrările de aerostropire sunt evectuate în baza de RAC VLA cecea ce se suprapune cu 
RAC AOA. 

Concluzii 
 

a. Factorii ce tin de defecțiuni tehnice care au putut duce la accident,  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 aparatului de zbor. Factorii 
determinanți au fost:  incorectitudinea manevrelor de pilotare  efectuate de către pilot , în condiții de 
timp de noapte, posibile rafele de vind, precum și starea sa fizică și psihică datorată starii de 
ebrietate constatate. 

Recomandări: 



2. Atenționarea Autorității Aeronautice Civile depre necesitatea executării funcțiilor sale de 
control și supraveghere inclusiv în domeniul aviației ușoare și ultraușoare.  

3. Atenționarea Autorității Aeronautice Civile depre modificarea procedurilor existente și 
anume: interzicerea efectuării operațiunilor de lucru aerian  de către persoane fizice și 
juridice fara a deține Autorizație de Operator Aerian. 

4. Atenționarea Autorității Aeronautice Civile și informarea tuturor proprietarilor de aparate 
de zbor și piloți despre inadmisibilitatea pilotării în stare de ebrietate. 

5. Recomandare către Autoritatea Aeronautică Civilă privind necesitatea dotarii aeronavelor 
care executa serviicii de lucru aerian cu dispozitive auxiliare, care  să permită Autorității 
Aeronautice Civile supravegherea online a zborurilor acestora. 

 

 


