
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
 

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIGAŢII ACCIDENTE ÎN TRANSPORTURI 
      
    Bucureşti,  10 / 10 / 2007 
                Nr. 724 

 
 

RAPORT FINAL 
 

PRIVIND 

 

INVESTIGAŢIA TEHNICĂ 
a accidentului 

produs în 

Localitatea Târgu Mureş 
 
 

OPERATOR RADU COSMIN DEMIAN 
AERONAVA SPORTSTAR 
ÎNMATRICULARE YR-5070 
DATA ŞI ORA 03.06.2007 / 16:30 LT (14:30 UTC) 
LOCAŢIE MUREŞENI-TÂRGU MUREŞ 

 
 

 
 
     

 
 
 



ACCIDENT – 03.06.2007 – SPORTSTAR – YR-5070 – TÂRGU MUREŞ – D.G.I.A.T. 
 

2/30 

AVERTISMENT 
 
 
 
 
 

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări privind siguranţa 
zborurilor, ale Comisiei de investigaţie tehnică numită de Ministerul Transporturilor pentru 
investigarea circumstanţelor şi cauzelor acestui accident. 

Investigaţia tehnică a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 51 / 1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din 
aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794 / 2001 şi prevederile 
Anexei 13 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională – Chicago 1944. 

Obiectivul investigaţiei tehnice este prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor, 
prin determinarea reală a cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea acestui 
eveniment şi stabilirea recomandărilor necesare pentru siguranţa zborului (OG nr. 51/1999 
Cap. II Art. 5 alin. 1) şi NU A AVUT CA SCOP de a găsi vinovaţi, responsabilităţi 
individuale sau colective (OG nr. 51/1999, Cap. II, Art. 5 alin. 2). 

În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire la 
prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor, poate conduce la interpretări eronate. 
 
 
 
 

Comisia de Investigaţie Tehnică / Membrii Comisiei: 

Ciprian Laurenţiu Drumea – Consilier juridic – M.T.-D.G.I.A.T. – şef comisie 

Cătălin Radu Prunariu – Inspector Aeronautic – A.A.C.R. – S.I.O.Z.-L.A.Av.G. – membru 

Petru Cormoş – Comandant Aeroclubul „Elie Carafoli” Târgu Mureş – membru 

Eugen Oprea – Comandant Adjunct Aeroclubul „Elie Carafoli” Târgu Mureş – membru. 
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SINOPTIC 
 
 
 

CLASIFICARE:  Accident  

RAPORT Nr:  _______ 

Operator:   RADU COSMIN DEMIAN 

Aeronavă:   SPORSTAR 

Înmatriculare:  YR-5070 

Data şi ora:   03.06.2007 / 16:30 LT (14:30 UTC) 

Locaţie: zona Aerodromului Teritorial “Mureşeni”,  

Loc. Târgu Mureş, Jud. Mureş 
   

În data de 03.06.2007, aeronava SPORTSTAR, înmatriculată YR-5070, aparţinând 
S.C RAIFEISSEN LEASING S.R.L. şi operată de către domnul RADU COSMIN DEMIAN a 
decolat de la Oradea la ora 13:00, având depus la Aeroclubul României, Serviciul Trafic, 
planul de zbor nr.253, a sosit în Târgu Mureş după aproximativ 1h 15 minute şi a efectuat 
în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu reglementările în vigoare un zbor demonstrativ 
în formaţie şi individual împreună cu alte două aeronave ultrauşoare (YR-5077 şi I-6336) în 
zona Aerodromului Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, situat la aproximativ 2,5 km SV faţă 
de localitatea Târgu Mureş, în vecinătatea râului Mureş. 

După zborul demonstrativ care a durat aproximativ 45 minute, aeronava a aterizat 
pe Aerodromul Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, după care a mai efectuat trei zboruri de 
agrement cu diverse persoane, cunoştinţe din Târgu Mureş ale pilotului comandant. 
Zborurile s-au defăşurat la înălţimi cuprinse între 800 m şi 1000 m, au durat aproximativ 15 
minute fiecare şi au decurs fără incidente.  

Datele geografice ale Aerodromului Mureşeni-Târgu Mureş sunt următoarele: 
-coordonate ARP: 24031’23”E; 46031’48”N; 
-elevaţia: 304 m; 
-declinaţia magnetică 30E (1981); 
-PDA pe direcţia 050-230. 
Condiţiile atmosferice erau între orele 16:30-17:30 LT corespunzătoare şi permiteau 

zborul VFR, vizibilitatea fiind de până la 20 km, vântul având o viteză de până 1 m/s, 
temperatura de 26,2 grade Celsius, iar nebulozitatea de până în 1/8 Cu la 1000 m (ora 
16:30 LT) şi de până la 2/8 Cu la 1100 m (ora 17:30 LT).  

La ora 16:25-16:27 a avut loc a patra decolare de pe pista 230 a Aerodromului 
Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, la bordul aeronavei aflându-se pilotul comandant şi un 
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pasager,  cunoscut din Târgu Mureş al pilotului comandant. Intenţia acestora era să urce la 
înălţimea de 800m-1000 m, pentru a vizita zona. 

Viteza în timpul urcării a fost de aproximativ 120km/h, cu o rată de urcare de 3-4 
m/s, în condiţiile în care aeronava avea aproximativ 70 kg combustibil.  

După aproximativ 2-3 minute de la decolare, după un zbor în permanentă urcare, pe 
la înălţimea de aproximativ 350 m-450 m a intervenit, conform declaraţiilor pilotului, 
încetarea tracţiunii, motorul având câteva semne de revenire, iar pilotul comandant 
încercând repornirea acestuia, fapt ce a condus la ruperea cheii în contact.  

Pana de motor care a dus la pierderea tracţiunii a impus o aterizare forţată. 
Conform declaraţiei pilotului, acesta a hotărât să aterizeze pe apă, dat fiind faptul că zbura 
deasupra râului Mureş şi pentru a nu fi nevoit să facă viraje sau devieri, întoarcerea la 
aerodrom părându-i-se riscantă, iar zona adiacentă fiind construită şi cu multe linii de 
tensiune.  

Viteza de coborâre a fost, conform declaraţiilor pilotului, cuprinsă între 140 km/h-
155 km/h. Decizia de a ateriza pe apă fiind luată, în coborâre, la o viteză de aproximativ 
150 km/h, conform declaraţiilor pilotului, aeronava a acroşat două cabluri de înaltă 
tensiune, nebalizate, care traversau râul Mureş, după care a luat contact cu apa râului 
Mureş. Locul de contact al aeronavei cu apa este la aproximativ 220 m de linia de înaltă 
tensiune acroşată. Distanţa între locul de impact şi podul care traversează râul Mureş este 
de circa 250 m, între aceste două repere mai existând încă o linie de tensiune care 
traversa râului, de asemenea nebalizată. 

După impactul cu apa, pilotul şi pasagerul, care au suferit răni uşoare, au înotat 
circa 10 m până la mal. Aeronava a fost recuperată de către serviciul de intervenţie 
deplasat la locul accidentului, după care a fost dusă la Aeroclubul „Elie Carafoli” Târgu 
Mureş pentru conservare în vederea efectuării investigaţiei tehnice. 
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RECOMANDĂRI: 
Ca rezultat al investigaţiei tehnice, comisia numită prin Ordinul ministrului 

transportului nr.376/07.06.2007, a făcut  2 (două) recomandări imediate şi 6 (şase) 
recomandări privind siguranţa zborurilor: 

RECOMANDĂRI IMEDIATE: 
1. Aeronava înmatriculată YR-5070, implicată în accident, va fi sigilată şi păstrată în 

custodia Aeroclubului Teritorial “Elie Carafoli” Târgu Mureş până la finalizarea 
investigaţiei tehnice, în vederea cercetării de către experţi şi a stabilirii cauzelor 
tehnice ce au dus la cedarea motorului. 

2. Licenţele pilotului comandant vor fi suspendate până la finalizarea investigaţiei 
tehnice, în vederea clarificării gradului de implicare a factorului uman în rândul 
cauzelor ce au dus la producerea accidentului şi la posibilitatea evitării acestora. 

 
RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA ZBORURILOR 

 
(1) A.A.C.R. şi Aeroclubul României, împreună cu Aerocluburile Teritoriale, vor elabora, 

edita şi publica Manualul aerodromurilor teritoriale şi terenurilor de zbor autorizate 
(altele decât aeroporturile) care să cuprindă Instrucţiunile de exploatare pentru 
fiecare aerodrom teritorial şi teren de zbor autorizat în parte, care va fi adus la 
cunoştinţa tuturor operatorilor privaţi şi deţinătorilor de licenţe PPL, care sunt 
obligaţi să-l aibă în posesie în timpul zborului. Manualul va fi elaborat, editat şi 
publicat prin grija A.A.C.R. şi Aeroclubului României, va cuprinde minimum 
informaţiilor despre condiţiile de exploatare ale fiecărui aerodrom sau teren de zbor 
autorizat în parte, obstacolarea şi activitatea de zbor desfăşurată în zona 
aerodromului sau terenului de zbor respectiv, iar evidenţa strictă a punerii la 
dispoziţia tuturor operatorilor privaţi şi deţinătorilor de licenţe PPL, contra cost, va fi 
efectuată de către Aeroclubul României, prin sesiuni de convocare a destinatarilor 
Manualului respectiv. 
[RF – SZ / 36 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(2) Aeroclubul României va introduce în cadrul examinării practice în zbor pentru 

emiterea licenţelor de pilot pentru avioanele ultrauşoare efectuarea obligatiorie a cel 
puţin unui zbor în dublă comandă cu instructor la bord care să cuprindă simularea 
cazului special al încetării tracţiunii motorului.  
[RF – SZ / 37 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(3) Aeroclubul României va emite o circulară prin care va solicita tuturor operatorilor 

privaţi posesori de aeronave ultrauşoare să efectueze toate verificările şi 
operaţiunile de întreţinere impuse conform manualului aeronavei şi să ţină o 
evidenţă strictă a acestora. 
[RF – SZ / 38 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 
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(4) Aeroclubul României şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor solicita fiecărei 
autorităţi locale din localităţile unde există aerodromuri teritoriale sau terenuri de 
zbor autorizate balizarea obstacolelor din zona aerodromurilor teritoriale şi a 
terenurilor de zbor autorizate, verificarea aplicării revenind Aeroclubului României. 
[RF – SZ / 39 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(5) Aeroclubul României va emite o circulară prin care va menţiona obligativitatea ca 

toţi operatorii privaţi şi deţinătorii de licenţe de zbor să aibă în posesie Manualul 
aerodromurilor teritoriale şi terenurilor de zbor autorizate (altele decât aeroporturile), 
iar aerodromurile teritoriale vor desemna o persoană care să facă instructaje 
acestora, la decolare sau aterizare, după caz, despre condiţiile de exploatare ale 
aerodromurilor, obstacolarea şi activitatea se zbor desfăşurată  în zona 
aerodromului în ziua respectivă. 
[RF – SZ / 40 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 
 

(6) Autoritatea Aeronautică Civilă Română va organiza o evaluare a cunoştinţelor 
teoretice şi practice în zbor, în vederea întreruperii suspendării licenţelor de zbor 
pentru pilotul comandant, după ce acesta prezintă rezultatul unei examinări 
psihologice efectuate la Institutul de Medicină Aerospaţială. Evaluarea teoretică va fi 
făcută la nivelul licenţei CPL-IR(A) pentru disciplinele Legislaţie şi reglementări 
aeronautice, Proceduri operaţionale, Principiile zborului, iar examinarea practică în 
zbor se susţine de către un inspector de zbor pentru tipul de aeronavă implicată în 
accident, la nivelul avansat de instructor de zbor pentru aeronave ultrauşoare.  
[RF – SZ / 41 - 2007] 
Termen: IMEDIAT. 

 
1 INFORMAŢII PRELIMINARE 

 

1.1 Istoricul accidentului 
 

În ziua de 03.06.2007, în zona Aerodromului Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş au 
avut loc o serie de zboruri demonstrative şi de agrement făcute cu aeronave ultrauşoare, 
la care a participat şi aeronava SPORTSTAR, înmatriculată YR-5070, aparţinând S.C 
RAIFEISSEN LEASING S.R.L. şi operată de către domnul RADU COSMIN DEMIAN, care 
a decolat de la Oradea la ora 13:00 conform planului de zbor nr.253, depus la Aeroclubul 
României, Serviciul Trafic, şi care a sosit în Târgu Mureş după aproximativ 1h 15 minute. 

Condiţiile atmosferice erau între orele 16:30-17:30 LT corespunzătoare şi permiteau 
zborul VFR, vizibilitatea fiind de până la 20 km, vântul având o viteză de până 1 m/s, 
temperatura de 26,2 grade Celsius, iar nebulozitatea de până în 1/8 Cu la 1000 m (ora 
16:30 LT) şi de până la 2/8 Cu la 1100 m (ora 17:30 LT). 

Împreună cu încă două aeronave ultrauşoare (YR-5077 şi I-6336), aeronava tip 
SPORTSTAR, înmatriculată YR-5070, a efectuat în condiţii de siguranţă şi în conformitate 
cu reglemetările în vigoare, un zbor demonstrativ în formaţie şi individual, la solicitarea 
organizatorilor unui trofeu Off-Road care se desfăşura în zona Aerodromului Teritorial 
Mureşeni-Târgu Mureş. 
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După zborul demonstrativ care a durat aproximativ 45 minute, aeronava a aterizat 

pe Aerodromul Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, după care a mai efectuat trei zboruri de 
agrement cu diverse persoane, cunoştinţe din Târgu Mureş ale pilotului comandant. 
Zborurile s-au defăşurat la înălţimi cuprinse între 800 m şi 1000 m, au durat aproximativ 15 
minute fiecare şi au decurs fără incidente.  

La ora 16:25-16:27 a avut loc a patra decolare de pe pista 230 a Aerodromului 
Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, la bordul aeronavei aflându-se pilotul comandant şi un 
pasager,  cunoscut din Târgu Mureş al pilotului comandant. Intenţia acestora era să urce la 
înălţimea de 800 m -1000 m, pentru a vizita zona. 

Viteza în timpul urcării a fost de aproximativ 120km/h, cu o rată de urcare de 3-4 
m/s, în condiţiile în care aeronava avea aproximativ 70 kg combustibil.  

După aproximativ 2-3 minute de la decolare, după un zbor în permanentă urcare, pe 
la înălţimea de aproximativ 350 m -450 m a intervenit, conform declaraţiilor pilotului, 
încetarea tracţiunii, motorul având câteva semne de revenire, iar pilotul comandant 
încercând repornirea acestuia, fapt ce a condus la ruperea cheii în contact.  

Pana de motor care a dus la pierderea tracţiunii a impus o aterizare forţată. 
Conform declaraţiei pilotului, acesta a hotărât să aterizeze pe apă, dat fiind faptul că zbura 
deasupra râului Mureş şi pentru a nu fi nevoit să facă viraje sau devieri, întoarcerea la 
aerodrom părându-i-se riscantă, iar zona adiacentă fiind construită şi cu multe linii de 
tensiune.  

Viteza de coborâre a fost, conform declaraţiilor pilotului, cuprinsă între 140 km/h-
155 km/h. Decizia de a ateriza pe apă fiind luată, în coborâre, la o viteză de aproximativ 
150 km/h, conform declaraţiilor pilotului, aeronava a acroşat două cabluri de înaltă 
tensiune, nebalizate, care traversau râul Mureş, după care a luat contact cu apa râului 
Mureş. Locul de contact al aeronavei cu apa este la aproximativ 220 m de cablurile 
acroşate. Distanţa între locul de impact şi podul care traversează râul Mureş este de circa 
250 m, între aceste două repere mai existând încă o linie de tensiune care traversa râului, 
de asemenea nebalizată. 

După impactul cu apa, pilotul şi pasagerul, care au suferit răni uşoare, au înotat circa 
10 m până la mal. Aeronava a fost recuperată de către serviciul de intervenţie deplasat la 
locul accidentului, după care a fost dusă la Aeroclubul „Elie Carafoli” Târgu Mureş pentru 
conservare în vederea efectuării investigaţiei tehnice. 

Accidentul a fost raportat la Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Aeronautică 
Civilă Română conform prevederilor reglementării RACR-REAC „Raportarea 
evenimentelor de aviaţie civilă” Ed. 1 / 2006, aprobată prin OMTCT nr. 159/10.02.2006. 

Datele geografice ale Aerodromului Mureşeni, situat la 2,5 km SV de localitatea 
Târgu Mureş sunt următoarele: 

-coordonate ARP: 24031’23”E; 46031’48”N; 
-elevaţia: 304 m; 
-declinaţia magnetică 30E (1981); 
-PDA pe direcţia 050-230. 
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1.2 Victime  
 

 Cele două persoane aflate la bordul aeronavei, au suferit daune minore, care nu au 
necesitat internarea acestora, astfel:  
-traumatism cranio-cerebral, plagă contuză frontală, plagă contuză deget III de la mâna 
stângă – pilotul comandant; 
-traumatism cranio-facial şi plagă contuză frontală- pasagerul. 
 Nu au existat victime la sol. 
 
 

1.3 Avarii ale aeronavei 
Structura aeronavei a fost avariată în proporţie de aproximativ 60%, părţile afectate 

fiind , la prima evaluare, motorul, aripile, trenul de aterizare, carenajul, elicea. 
Un expert al A.A.C.R. a fost desemnat să examineze motorul aeronavei, drept pentru 

care a fost întocmit un raport tehnic privind starea tehnică a motorului, fără ca acesta să fie 
dezasamblat, concluzia fiind aceea că nu au fost identificate componente sau sisteme 
defecte care să-i fi afectat buna funcţionare, cu menţiunea că pentru o evaluare în 
profunzime a motorului, este necesară inspectarea prin demontare de către o organizaţie 
de fabricaţie sau întreţinere a modelului respectiv (în special, la ambreiajul cu sabot şi la 
carburatoare).  

Nu au fost identificate componente sau sisteme distruse ca urmare a accidentului, 
toate acestea fiind afectate ca urmare a faptului că aeronava a stat în apă o perioadă de 
timp după accident, până la implicarea echipei de intervenţii. 

1.4 Alte pagube produse 
Stâlp de medie tensiune rupt. Cabluri de medie tensiune rupte. 

 

1.5 Date legate de echipajul aeronavei 
Numele şi prenumele pilotului comandant RADU COSMIN DEMIAN 
Sexul, data naşterii Bărbătesc, 22.04.1969 
Tipuri de licenţe deţinute CPL(A), PPL(A), Instructor ULM 
Număr zboruri efectuate până la data de 03.07.2007 
pe tipul de aeronavă avion ultrauşor, planor, în 
calitate de pilot comandant, instructor sal pasager  
(conform carnetului de zbor) 

5281 zboruri 

Timpul de zbor efectuat până la data de 03.07.2007 
pe tipul de aeronavă avion ultrauşor, planor, în 
calitate de pilot comandant, instructor sal pasager 
(conform carnetului de zbor) 

1674 ore, 11 minute 
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1.6 Informaţii despre aeronavă 
 

Aeronavă 
Fabricantul şi tipul aeronavei EVEKTOR AEROTECHNIK (Cehia), SPORTSTAR 
Număr de serie şi anul fabricaţiei  20050413/2005 
Statul şi marca de înmatriculare  Romania, YR-5070 
Proprietar S.C. REIFFEISEN LEASING S.R.L. 
Deţinător (Operator) RADU COSMIN DEMIAN 

Certificat de Identificare 0151/05.12.2005  
(Data ultimei inspecţii 12.07.2006) 

Număr total de ore (cicluri) de 
funcţionare/Număr total de zboruri 570 h 28 min / 2222 zboruri (până la 03.06.2007) 

Data şi tipul ultimei verificări 
generale 

16.02.2007 (verificare a stării generale a aeronavei 
şi motorului, la 418 h) 

Data şi tipul ultimelor operaţiuni 30.03.2007 (schimbat bujii la 473 h 31 min) 
05.02.2007 (schimbat uleiul la 410 h) 

 
Motor 

Producătorul, tipul şi seria motorului ROTAX, R 912 ULS, 5645167 
Data instalării 20.09.2005 

 

Elice 
Producătorul, tipul şi seria motorului KD113P, 115/03/04 
Tracţiune nominală 18.10.2005 

 

1.7 Situaţia meteorologică 
Parametrii meteo înregistraţi la staţia Meteo Târgu Mureş în data de 03.06.2007, la 
orele 16:30 LT şi 17:30 LT sunt următorii: 

 Orele 16:30 LT Orele 17:30 LT 
Vizibilitate Max 20 km Max 20 km 
Vânt Maxim 1 m/s Maxim 1 m/s 
Nebulozitate 1/8 Cu la 1000 m 2/8 Cu la 1100 m 
Temperatura 26,2 grade Celsius 26,2 grade Celsius 

 
1.8 Mijloace de navigaţie 

Nu este cazul. 

 
1.9 Comunicaţii 

Intrucât Aerodromul Teritorial „Elie Carafoli” Târgu-Mureş nu avea activitate de zbor 
în ziua respectivă, piloţii aeronavelor ultra-uşoare îşi asigurau singuri comunicaţiile radio. 
Comunicaţiile radio din ziua respectivă, nu au fost înregistrate.  



ACCIDENT – 03.06.2007 – SPORTSTAR – YR-5070 – TÂRGU MUREŞ – D.G.I.A.T. 
 

11/30 

 

1.10  Date despre aerodrom. 
Aerodromul Teritorial „Elie Carafoli” Mureşeni-Târgu Mureş funcţionează pe baza 

Instrucţiunilor pentru exploatarea aerodromului, aprobate prin Decizia Directorului 
Aeroclubului României nr.233/06.08.1999. 

Aeroclubul României a fost înfiinţat şi funcţionează conform H.G. nr.567/1991. 
Datele geografice ale Aerodromului Mureşeni, situat la 2,5 km SV de localitatea 

Târgu Mureş sunt următoarele: 
-coordonate ARP: 24031’23”E; 46031’48”N; 
-elevaţia: 304 m; 
-declinaţia magnetică 30E (1981); 

-PDA pe direcţia 050-230. 
 
1.11  Înregistratoare de zbor  

Nu este cazul. 

 

1.12  Informaţii despre impact şi epavă 
Impactul a avut loc la aproximativ 2 km NE de Aerodromul Teritorial “Elie Carafoli” 

Târgu-Mureş, în apele râului Mureş, la o distanţă de circa 8-10 m faţă de ambele maluri. 

Coordonatele punctului de travers al zonei de impact faţă de râul Mureş sunt: 

N46o 33’11” şi E24o 32’49”  .   

 
1.13  Informaţii medicale şi patologice 
Numele şi prenumele persoanei DEMIAN RADU COSMIN PASTOR SORIN 

Sexul şi vârsta persoanei Bărbătesc-39 ani Bărbătesc-39 ani 

Calitatea în care se afla în 
aeronavă Pilot comandant Pasager 

Data şi locul expertizei medicale 04.06.2007 - Institutul de Medicină Legală Târgu-Mureş 

Diagnosticul conform rezoluţiei 

(F.O. 12416) 

Traumatism cranio-facial, 

Plagă contuză frontală 

(F.O. 12417) 

Traumatism cranio-
cerebral minor, 

Plagă contuză frontală, 

Plagă contuză deget III, 
mâna stângă 
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Alte informaţii 
Nu există urme de alcool 

sau alte substanţe bilogice 
în sânge 

- 

 
1.14  Incendiu 

Nu este cazul . 
 
1.15  Aspecte privind supravieţuirea 

După impactul aeronavei cu apa, cele două persoane au desfăcut centurile de 
siguranţă şi au înotat până la malul stâng al Mureşului, fiindu-le acordate primele îngrijiri 
medicale de către SMURD Târgu-Mureş, unde au fost transportaţi. 

Aeronava a fost scoasă din râul Mureş de către echipajele de intervenţie sosite, o 
parte din materialele şi echipamentele aflate în cabina aeronavei fiind recuperate din apă. 

Nu au fost victime la sol.  

 
1.16  Teste şi cercetări 

În primă fază, Poliţia Municipiului Târgu-Mureş, Biroul de Investigaţii Criminale, a  
întocmit Procesul-verbal de cercetare la faţa locului, a recoltat probe biologice pilotului în 
vederea stabilirii unei alcoolemii şi au înaintat rezoluţia nr.1049/b./04.06.2007 prin care s-a 
solicitat Institutului de Medicină Legală Târgu-Mureş efectuarea unei constatări medico-
legale pentru cele două persoane aflate la bordul aeronavei. 

Ulterior, un membru al Comisiei de investigaţie a sosit la locul producerii accidentului, 
a făcut fotografii şi a solicitat declaraţii ale persoanelor implicate şi ale martorilor. 

De asemenea, un expert al A.A.C.R. a cercetat şi întocmit un raport tehnic privind 
starea motorului, după ce aeronava a fost ridicată şi păstrată în custodia Aeroclubului 
Teritorial „Elie Carafoli” Târgu-Mureş. 

 

1.17  Informaţii despre management şi organizare 
Nu este cazul. 

1.18  Informaţii adiţionale 
Nu este cazul. 

 

1.19  Tehnici de investigare utilizate 
Comisia de investigare s-a deplasat la locul producerii accidentului, a inspectat 

aeronava şi zona, făcând şi fortografii în acest sens, a preluat documentele şi fotografiile 
puse la dispoziţie de către operatorul de aerodrom şi operatorul aeronavei, a luat declaraţii 
persoanelor implicate şi martorilor, a solicitat operatorului punerea la dispoziţie a altor 
documente ce nu erau în posesia acestuia la data producerii evenimentului. 
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Membrii comisiei de investigaţie deplasaţi în zona producerii accidentului au efectuat 
diverse zboruri de recunoaştere ale zonei, inclusiv zborul în tur de pistă şi un zbor 
asemănător celui finalizat cu accidentul respectiv, studiindu-se amănunţit şi cât mai identic 
cazul special de cedare a motorului şi aterizare forţată. 

După centralizarea şi studierea acestor prime date, s-au luat două măsuri imediate 
până la finalizarea investigaţiei sau până la un moment ulterior, respectiv, suspendarea 
licenţelor pilotului comandant şi păstratrea aeronavei în custodia Aeroclubului României. 

S-a dispus cercetarea şi analiza motorului aeronavei implicate de către un expert 
tehnic al A.A.C.R., la finele acesteia întocmidu-se un Raport tehnic privind starea tehnică a 
motorului. 

S-au solicitat informaţii suplimentare diverselor organisme care ar fi putit furniza alte 
date privind cauzele producerii accidentului: 

-Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş – pentru Procesul-verbal de cercetare la 
faţa locului; 

-Biroului ARO din cadrul Aeroportului Internaţional Oradea – pentru confirmarea 
zborului 253; 

-Aeroclubului României – pentru transmiterea procesului-verbal de emitere a licenţei 
pilotului comandant; Aeroclubul României a înaintat, în cursul investigaţiei tehnice şi 
înainte de finalizarea raportului tehnic al stării motorului aeronavei, un proces-verbal de 
reevaluare a cunoştinţelor pilotului comandant, cu propunerea încetării perioadei de 
suspendare a valabilităţii licenţei de pilot ULM deţinute de către pilotul comandant. 

-C.M.R. Transilvania Sud Sibiu, Staţiei Meteo Târgu-Mureş – pentru transmiterea 
parametrilor meteo în data şi la momentul producerii accidentului. 

-Aeroclubului Teritorial „Elie Carafoli” Târgu-Mureş – pentru furnizarea diverselor 
măsurători GPS la locul producerii accidentului, precum şi coordonatele diverselor puncte 
care erau necesare analizei zborului. 

A fost convocat pilotul comandant pentru completarea declaraţiei, dat fiind că prima 
declaraţie nu era completă şi nu prezenta date suficiente privind evenimentul. 

De asemenea, s-a reluat solicitarea către pilotul comandant de a pune la dispoziţie 
restul documentaţiei privind aeronava şi activitatea proprie de zbor, înaintându-se o 
invitaţie în acest sens. 

După strângerea tuturor datelor solicitate, comisia de investigaţie a studiat toate 
posibilele cauze ale producerii accidentelor, ţinând cont de toate informaţiile avute la 
dispoziţie, de declaraţiile pilotului şi ale martorilor, de parametrii de zbor ai aeronavei 
implicate, de coordonatele zonei în care a avut loc evenimentul, de condiţiile atmosferice la 
momentul producerii acestuia, de analiza fotografiilor şi a raportului tehnic de evaluare a 
stării motorului, de simularea cazului special în condiţii cât mai apropiate celor în care a 
avut loc accidentul. 
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ANALIZA  

 

În ziua de 03.06.2007, în zona Aerodromului Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş au 
avut loc o serie de zboruri demonstrative şi de agrement făcute cu aeronave ultrauşoare, 
la care a participat şi aeronava SPORTSTAR, înmatriculată YR-5070, aparţinând S.C 
RAIFEISSEN LEASING S.R.L. şi operată de către domnul RADU COSMIN DEMIAN, care 
a decolat de la Oradea la ora 13:00 conform planului de zbor nr.253, depus la Aeroclubul 
României, Serviciul Trafic, şi care a sosit în Târgu Mureş după aproximativ 1h 15 minute. 

Condiţiile atmosferice erau între orele 16:30-17:30 LT corespunzătoare şi permiteau 
zborul VFR, vizibilitatea fiind de până la 20 km, vântul având o viteză de până 1 m/s, 
temperatura de 26,2 grade Celsius, iar nebulozitatea de până în 1/8 Cu la 1000 m (ora 
16:30 LT) şi de până la 2/8 Cu la 1100 m (ora 17:30 LT). 

Împreună cu încă două aeronave ultrauşoare (YR-5077 şi I-6336), aeronava tip 
SPORTSTAR, înmatriculată YR-5070, a efectuat în condiţii de siguranţă şi în conformitate 
cu reglemetările în vigoare, un zbor demonstrativ în formaţie şi individual, la solicitarea 
organizatorilor unui trofeu Off-Road care se desfăşura în zona Aerodromului Teritorial 
Mureşeni-Târgu Mureş. 

După zborul demonstrativ care a durat aproximativ 45 minute, aeronava a aterizat 
pe Aerodromul Teritorial Mureşeni-Târgu Mureş, după care a mai efectuat trei zboruri de 
agrement cu diverse persoane, cunoştinţe din Târgu Mureş ale pilotului comandant. 
Zborurile s-au defăşurat la înălţimi cuprinse între 800 m şi 1000 m, au durat aproximativ 15 
minute fiecare şi au decurs fără incidente.  

La ora 16:25-16:27 a avut loc a patra decolare de pe pista 23 a Aerodromului Teritorial 
Mureşeni-Târgu Mureş, la bordul aeronavei aflându-se pilotul comandant şi un pasager 
(domnul Sorin Pastor)  cunoscut din Târgu Mureş al pilotului comandant. Intenţia acestora 
era să urce la înălţimea de 800 m -1000 m, pentru a vizita zona. 

Conform declaraţiilor pilotului, după decolare a intrat în tur de pistă, zburând cu o 
viteză de aprox. 120 km/h, cu o rată de urcare de 3-4 m/s. După 2-3 minute, pilotul a 
declarat că a avut o pană de motor, care l-a obligat să efectueze o aterizare forţată. Până 
la oprirea motorului, pilotul a declarat că zborul s-a efectuat în permanenţă în urcare. 

Conform declaraţiei pilotului, acesta nu a identificat nici un teren propice aterizării 
forţate şi a decis să aterizeze pe cursul rîului Mureş. Viteza de coborîre a fost de 150 km/h 
şi în coborîre aeronava a acroşat nişte cabluri de medie tensiune ce traversau râul Mureş. 

Aeronava a aterizat forţat pe râu Mureş, într-o zonă traversată de două rânduri de 
cabluri de medie tensiune şi în apropierea unui pod care traversează râul Mureş.  

Ocupanţii au iesit din aeronavă şi au înotat până la mal, de unde au fost transportaţi la 
SMURD Târgu-Mureş, acordându-li-se primele îngrijiri medicale.  

Aeronava a fost recuperată din râu şi dusă la Aeroclubul Teritorial Târgu-Mureş, pentru 
conservare în vederea efectuării investigaţiei tehnice. 
 

În urma măsurătorilor au rezultat următoarele valori (acestea pot avea o eroare de +- 
15m, datorate erorilor de GPS): 
• Distanţa dintre stâlpii ce susţineau cablurile acroşate este de 130 m; 
• Distanţa de la stâlpul din stânga până la locul de travers al impactului este de 270 m; 
• Distanţa de la stâlpul din dreapta până la locul de travers al impactului este de 210 m; 
• Distanţa de la locul de travers al impactului până la piciorul dreapta al podului peste râul 

Mureş este de 300 m; 
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• Distanţa de la locul de travers al impactului până la piciorul stânga al podului peste râul 
Mureş este de 330 m; 

• Distanţa de la stâlpul din stânga până la piciorul din stânga al podului este de 540 m; 
• Distanţa de la stâlpul din stânga până la piciorul din dreapta al podului este de 520 m; 
• Înălţimea stîlpilor este de 10m iar aceştia se află pe doua maluri de pămînt care au o 

înălţime de 2 m. Astfel distanţa de la cabluri la luciul de apă este de circa 12 m, mai 
mică la mijlocul distanţei dintre stîlpi unde cablurile se lasă în jos, făcând o “burtă”.  

• Distanţa de la pragul pistei 23 la locul impactului cu apa este de 2100 m. 
• Coordonatele GPS ale stâlpului din stânga, cel care a fost rupt în urma impactului, sunt: 

N46o33’03” şi E24o32’43”; 
• Coordonatele GPS ale stâlpului din dreapta sunt: N46o33’11” şi E24o32’49”; 
• Coordonatele GPS ale zonei de travers al impactului sunt: N46o33’07” şi E24o32’41”; 
• Coordonatele GPS ale piciorului dreapta al podului sunt: N46o33’16” şi E24o32’04”; 
• Coordonatele GPS ale piciorului stânga al podului sunt: N46o33’12” şi E24o32’04”; 
 

În urma analizării declaraţiilor iniţiale ale pilotului şi pasagerului, au rezultat anumite 
neconcordanţe. În declaraţia iniţială, pilotul a spus că nu a putut aprecia vitezele şi 
înălţimile de zbor, fapt cel puţin ciudat pentru un pilot cu 3000 de ore de zbor, cu calificare 
de instructor de zbor şi experienţă bogată de zbor cu planorul. În urma unui interviu ulterior 
efectuat cu pilotul la sediul Direcţiei Generale Investigaţii Accidente în Transporturi din 
cadrul Ministerului Transporturilor, acesta a completat declaraţia iniţială, precizînd că 
viteza de zbor a fost de aprox. 120km/h, rata de urcare a fost de 3-4 m/s, înălţimea de zbor 
la care a survenit pana de motor a fost de peste 300 m, iar pana de motor a apărut dupa 2-
3 minute de zbor.  

De asemenea, în ziua respectivă pilotul mai efectuase zboruri cu decolarea de pe 
Aerodormul Teritorial Târgu-mureş, ocazie cu care s-a familiarizat cu obstacolarea din 
zonă şi faptul că râul Mureş era traversat în apropierea aerodromului de linii de medie 
tensiune şi de un pod, cu atât mai mult cu cât avea foarte multe ore de zbor efectuate în 
zona Aeroclubului Teritorial Târgu-Mureş, ca pilot sportiv al Aeroclubului României. În plus, 
la sediul oricărui aeroclub teritorial există Instrucţiunile pentru exploatarea aerodromului 
care cuprind toate datele necesare pentru efectuarea în siguranţă a zborurilor în zona 
respectivă, inclusiv pentru rezolvarea cazurilor speciale.   

Pasagerul a declarat că durata zborului pîna la pana de motor a fost de 5 minute, dar in 
urma calculelor efectuate, aceasta perioadă nu este cea declarată, întrucît distanţa de zbor 
depăşea lungimea turului de pistă. 
 

Pe baza calculelor efectuate în urma măsurătorilor luate şi a declaraţiilor pilotului, au 
rezultat 4 scenarii probabile.  

Pentru toate scenariile, viteza de zbor este cea declarată de pilot, 120 km/h = 2 km/min. 
După decolare pilotul a parcurs 2300 m, a efectuat virajul 1, a mai zburat aproximativ 

800 m şi apoi a efectuat virajul 2. 
 
Scenariul 1 – durata până la pana de motor = 2 min, viteza ascensională = 3 m/s 

Distanţa totală parcursă pînă la pana de motor a fost de 4 km.  
După virajul 2 a mai zburat aproximativ 900 m şi a atins o înălţime de 360 m.  
De la locul în care a survenit pana de motor şi până la cablurile de tensiune 

acroşate, distanţa este de aproximativ 4000 m iar distanţa până la pragul pistei 05 este de 
1500 m.  
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În zbor planat, la o viteză de 120km/h – conform manualului de zbor (“best glide 
speed”) şi o fineţe de 9, aeronava putea parcurge o distanţă maximă de 3240 m.  

Ţinând cont că pilotul a declarat că viteza de planare a fost de 150 km/h, rezultă că 
unghiul de pantă a fost mai mare şi implicit fineţea aerodinamică mai mică, distanţa reală 
parcursă fiind mai mică de 3240 m.  

Din aceste calcule rezultă că dacă pana de motor intervenea după 2 minute de zbor 
şi aeronava urcase cu 3 m/s, este, matematic, imposibil ca pilotul să poată plana până la 
locul de impact cu cablurile de tensiune.  

O aterizare în siguranţă pe aerodrom era posibilă prin aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor manualului de zbor a aeronavei referitoare la pana de motor. Exista, de 
asemenea, şi varianta unei aterizări pe unul din terenurile aflate în vecinătatea 
aerodromului, de o parte şi de alta a râului Mureş. 
 
Scenariul 2 – durata până la pana de motor = 2 min, viteza ascensională = 4 m/s 

Distanţa totală parcursă până la pana de motor a fost de 4 km.  
După virajul 2 a mai zburat aproximativ 900m şi a atins o înălţime de 480 m.  
De la locul în care a survenit pana de motor şi până la cablurile de tensiune 

acroşate, distanţa este de aproximativ 4000 m, iar distanţa până la pragul pistei 05 este de 
1500 m.  

În zbor planat, la o viteză de 120 km/h – conform manualului de zbor (“best glide 
speed”) şi o fineţe de 9, aeronava putea parcurge o distanţă maximă de 4320 m.  

Ţinând cont că pilotul a declarat că viteza de planare a fost de 150 km/h, rezultă că 
unghiul de pantă a fost mai mare şi implicit fineţea aerodinamică mai mică, distanţa reală 
parcursă fiind mai mică de 4320 m.  

Din aceste calcule rezultă că dacă pana de motor intervenea după 2 minute de zbor 
şi aeronava urcase cu 4 m/s, este posibil ca pilotul să poată plana până la locul de impact 
cu cablurile de tensiune.  

O aterizare în siguranţă pe aerodrom se putea realiza prin aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor manualului de zbor a aeronavei referitoare la pana de 
motor. Exista, de asemenea, şi varianta unei aterizări pe unul din terenurile aflate în 
vecinătatea aerodromului, de o parte şi de alta a râului Mureş. 
 
Scenariul 3 – durata până la pana de motor = 3 min, viteza ascensională = 3m/s 

Distanţa totală parcursă până la pana de motor a fost de 6 km.  
După virajul 2 a mai zburat aproximativ 2900 m şi a atins o înălţime de 540 m.  
De la locul în care a survenit pana de motor şi până la cablurile de tensiune 

acroşate, distanţa este de aproximativ 2000 m, iar distanţa până la verticala pistei este de 
850 m.  

În zbor planat, la o viteză de 120 km/h – conform manualului de zbor (“best glide 
speed”) şi o fineţe de 9, aeronava putea parcurge o distanţă maximă de 4860 m.  

Ţinând cont că pilotul a declarat că viteza de planare a fost de 150 km/h, rezultă că 
unghiul de pantă a fost mai mare şi implicit fineţea aerodinamică mai mică, distanţa reală 
parcursă fiind mai mică de 4860 m.  

Din aceste calcule rezultă că dacă pana de motor intervenea după 3 minute de zbor 
şi aeronava urcase cu 3 m/s, este posibil ca pilotul să poată plana până la locul de impact 
cu cablurile de tensiune.  

Exista însă o foarte mare probabilitate ca pilotul să poată ateriza în siguranţă pe 
aerodrom, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor manualului de zbor a aeronavei 
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referitoare la pana de motor. Exista, de asemenea, şi varianta unei aterizări pe unul din 
terenurile aflate în vecinătatea aerodromului, de o parte şi de alta a râului Mureş. 
 
Scenariul 4 – durata până la pana de motor = 3 min, viteza ascensională = 4m/s 

Distanţa totală parcursă până la pana de motor a fost de 6 km.  
După virajul 2 a mai zburat aproximativ 2900 m şi a atins o înălţime de 720 m.  
De la locul în care a survenit pana de motor şi până la cablurile de tensiune 

acroşate, distanţa este de aproximativ 2000 m, iar distanţa până la verticala pistei este de 
850 m.  

În zbor planat, la o viteză de 120 km/h – conform manualului de zbor (“best glide 
speed”) şi o fineţe de 9, aeronava putea parcurge o distanţă maximă de 6480 m.  

Ţinând cont că pilotul a declarat că viteza de planare a fost de 150 km/h, rezultă că 
unghiul de pantă a fost mai mare şi implicit fineţea aerodinamică mai mică, distanţa reală 
parcursă fiind mai mică de 6480 m.  

Din aceste calcule rezultă că dacă pana de motor intervenea după 3 minute de zbor 
şi aeronava urcase cu 4 m/s, există o foarte mare probabilitate ca aeronava să treacă de 
cablurile de tensiune şi chiar de locul de impact cu apa.  

O aterizare în siguranţă pe aerodrom era 100% posibilă prin aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor manualului de zbor a aeronavei referitoare la pana de 
motor. Exista, de asemenea, şi varianta unei aterizări pe unul din terenurile aflate în 
vecinătatea aerodromului, de o parte şi de alta a râului Mureş, variantă pe care în mod 
surprinzător pilotul a ignorat-o total. 

* * * 
Din analiza celor patru scenarii posibile, se constată că primul şi ultimul  sunt cele 

mai puţin probabile.  
În primul scenariu este foarte probabil ca pilotul să nu ajungă la locul actual de 

impact, iar in ultimul scenariu este foarte probabil ca pilotul să treacă la o distanţă 
apreciabilă de locul actual de impact.  

Este neclar de ce pilotul a ales soluţia aterizării pe apă, cea mai complicată dintre 
tipurile de aterizări forţate, când avea sanse mari de reuşită să aterizeze în siguranţă pe 
aerodrom, dar avea şi varianta unei aterizări pe unul din terenurile aflate în vecinătatea 
aerodromului, de o parte şi de alta a râului Mureş, situate inclusiv în zona în care aeronava 
a acroşat cablurile, terenuri propice aterizării forţate.  

Dat fiind circumstanţele şi coordonatele în care a avut loc pana de motor, aterizarea 
pe aerodrom era cea mai sigură variantă posibilă.  

Zona în care aeronava a acroşat cablurile, deasupra râului Mureş, era de evitat, cu 
atât mai mult cu cât râul Mureş era traversat de două reţele de cabluri electrice, după care 
urma podul de peste Mureş, iar de o parte şi de alta a Mureşului, în imediata apropiere, 
erau construcţii.  

Până la zona de impact cu cablurile existau terenuri,  situate de o parte şi de alta a 
Mureşului, care permiteau aterizarea forţată, ţinând cont de circumstanţele şi coordonatele 
în care a avut loc pana de motor. Terenuri proprice aterizării forţate existau şi dincolo de 
construcţiile din imediata apropiere a râului Mureş, după zona de impact a aeronavei cu 
cablurile.  
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Analiza fotografiilor 
 

 
Foto 1 – Detaliu aripa dreaptă 
 

 
Foto 2 – Detali aripa stângă 
 
 

Foto 1-2. În aceste două fotografii se remarcă urme de frecare a cablurilor 
acroşate, pe extradosul celor două aripi.  

Întrucât cablurile au luat contact cu extradosul aripilor, rezultă că nivelul aripilor era 
în dreptul sau sub linia cablurilor în momentul impactului.  

Aeronava a luat primul contact cu cablurile cu elicea, al cărei diametru acoperă 
nivelul aripilor. 
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Foto 3 – Detaliu cablu stâlp sud – 1 
 

 
Foto 4 – Detaliu cablu stâlp sud – 2 
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Foto 5 – Detaliu cablu stâlp sud – 3 
 
 

Foto 3-5. Capetele cablurilor au fost răsucite unul în jurul celuilalt în momentul 
impactului. 

Acest lucru se poate datora elicei, care dacă se învârte în sarcină, are puterea 
necesară să răsucească cablurile în acest mod.  

Cablurile nu puteau fi răsucite în acest fel de o elice care se rotea din inerţie sau în 
curentul de aer, pentru că în momentul impactului cu cablurile, rotirea elicei s-ar fi oprit. 

De asemenea, dacă motorul se opreşte, nu există posibilitatea ca elicea să se 
rotească, decât dacă există un curent de aer care să depaşească o anumită viteză, foarte 
mare. Lucrul acesta se întâmplă datorită compresiei din cilindri, cu cât compresia e mai 
mare, cu atât elicea se învârte mai greu în vânt, cu motorul oprit. Motoarele Rotax sunt 
motoare cu compresie foarte mare, deci viteza la care ar putea începe să se învârtă elicea, 
este si ea mare, cel puţin 150 km/h, conform experienţelor de zbor. 
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Foto 6 – Avariile palelor 
 

 
Foto 7 – Avariile carenei motorului în regiunea elicei 
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Foto 8 – Avariile elicei – 1 
 

 
Foto 9 – Avariile elicei – 2 
 

Foto 6-9. Se remarcă avariile suferite de toate 3 palele, în urma impactului cu 
cablurile, ceea ce înseamnă că elicea se învârtea în sarcină în momentul impactului.  

În cazul in care elicea s-ar fi învârtit în curentul de aer, fără sarcina de la motor, ar fi 
fost afectata doar pala care lovea prima cablurile.  

De asemenea, se remarcă urme metalice pe carena superioară de la motor şi pe 
elice.  

Întrucât nici carenajul şi nici elicea nu vin în contact cu piese metalice în zonele 
afectate, rezultă că respectivele urme provin de la cablurile care au fost agăţate de elice, 
răsucite în jurul butucului elicei şi apoi rupte şi aruncate în exterior pe extradosul aripilor.  
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Foto 10 – Avariile trenului de aterizare – 1 
 

 
Foto 11 – Avariile trenului de aterizare – 1 
 

Foto 10-11. În momentul ruperii cablurilor, capetele cablurilor de pe stâlpul nordic 
au agăţat trenul de aterizare şi au provocat urmele marcate în fotografii.  

Întrucât aeronava a lovit cablurile la aproximativ 25 m de stâlpul sudic, rupt în urma 
impactului aeronavei cu cablurile, segmentul nordic a fost mai lung (75 m) şi implicit 
elasticitatea acestui segment a fost mai mare, cablurile atingând trenul în zonele marcate. 
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Foto 12 – Vedere de ansamblu a locului accidentului, dinspre aerodrom (direcţia Sud-nord) 
 

 
Foto 13 – Vedere de ansamblu a locului accidentului, direcţia Nord-Sud 
 

Foto 12-13. Linia verde reprezintă linia cablurilor, linia roşie reprezintă locul 
aproximativ de impact cu apa.  

Între linia cablurilor şi podul de peste râul Mureş sunt aproximativ 500 m, iar locul 
impactului cu apa se află la 220 m de linia cablurilor, aproape de mijlocul distanţei dintre 
cabluri şi podul peste Mureş.  

Întrucât se cunoaşte înalţimea pe care aeronava o avea în momentul impactului cu 
cablurile, adică înălţimea cablurilor (12 m), rezultă că pentru a lua contact cu apa în locul 
în care acest lucru s-a întâmplat, aeronava trebuia să aibă fie o fineţe aerodinamică foarte 
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mare (20 – dublu faţă de fineţea dată de producător si mai mult decât dublu decât fineţea 
atinsă cu viteza de 150 km/h în coborâre, declarată de pilot), fie o viteză foarte mare.  

De asemenea, distanţa dintre locul acroşajului liniei de înaltă tensiune şi impactul 
aeronavei cu apa nu putea fi atinsă de o aeronavă fără tracţiune, întrucât impactul cu 
cablurile a determinat o frânare puternică, ce nu putea fi compensată decât de tracţiunea 
motorului. 

Întrucât o aeronavă nu poate atinge o fineţe aerodinamică mai mare decât cea dată 
de producător, rezultă că aeronava a avut o viteză mare şi a avut tracţiune de la motor.  

De asemenea, există probabilitatea foarte mare ca aeronava să nu fi fost într-un 
zbor în coborâre în momentul impactului cu cablurile, ci într-un zbor orizontal, iar 
coborârea să fi început după impactul cu cablurile. 
 

 

 
Foto 14 – Poziţia aeronavei după aterizarea forţată în apă (de pe malul sudic şi, respectiv, nordic) 
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Foto 15 – Detaliu stâlp de medie tensiune de pe malul sudic al Mureşului, rupt în urma impactului 
 

Foto 14-15. Stâlpul sudic, ce susţinea cablurile acroşate, a fost rupt în momentul 
impactului. Acest lucru nu putea fi posibil decât dacă aeronava ar fi avut o viteză foarte 
mare. 
 

2 CONCLUZII  
 
2.1 Constatări 

Din analiza fotografiilor si a profilului de zbor, se poate trage concluzia că este puţin 
probabil ca un avion ultrauşor de tipul celui implicat în accident, cu pană de motor, să aibă 
viteza şi inerţia necesare ruperii stâlpului de beton şi atingerii distanţei dintre cabluri şi 
locul de impact.  

Totodată, avariile suferite de palele elicei şi modul în care cablurile au fost răsucite în 
momentul ruperii, arată faptul că elicea se învârtea în sarcină în momentul impactului cu 
cablurile.  

De asemenea, din locurile în care pilotul pretinde ca ar fi survenit pana de motor, cea 
mai facilă soluţie ar fi fost aterizarea pe aerodrom, aflat mult mai aproape de aeronavă 
decât locul ales pentru aterizarea forţată, existând şi varianta unor terenuri proprice 
aterizării forţate, situate până la zona de impact a aeronavei cu cablurile. În mod cert, 
alegerea aterizării forţate pe apă era cea mai puţin indicată, cu atât mai mult cu cât în acea 
zonă râul Mureş era traversat de două reţele de cabluri electrice şi de un pod, iar în 
imediata apropiere erau construcţii. Aerodromul şi terenurile situate până la zona de 
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impact erau cele mai bune soluţii în vederea aterizării forţate, date fiind circumstanţele şi 
coordonatele în care pilotul susţine ca a avut loc pana de motor.  

 
În urma evaluării tehnice a motorului şi a analizei operaţionale a zborului se poate 

trage concluzia că nu au fost identificate componente sau sisteme defecte care să-i fi 
afectat buna funcţionare, nu au fost identificate componente sau sisteme distruse ca 
urmare a accidentului, existând posibilitatea ca acesta  să fi funcţionat până la impactul cu 
apa.  

 
O alta concluzie care se poate trage este că declaraţia pilotului nu corespunde în 

totalitate realităţii, existând posibilitatea ca unele date să fi fost incorect apreciate. 
O ipoteză posibilă este cea conform căreia, pilotul a executat un zbor la joasă 

înălţime, nu a văzut cablurile şi le-a acroşat. Întrucât pe direcţia de zbor era şi podul de 
peste râul Mureş, pilotul ar fi putut imprima aeronavei o viteză mare, pentru ca în urma 
trecerii la joasă înălţime în lungul râului, să poată degaja pe verticală şi să evite podul, la 
apropierea de acesta. Aceasta ipoteza ar justifica şi viteza mare pe care a avut-o aeronava 
în momentul acroşării cablurilor.  

De asemenea este posibil ca pilotul să fi dorit să treacă intenţionat pe sub cabluri, din 
acest motiv alegând să facă acest lucru în apropierea stâlpului sudic, unde distanţa dintre 
apă şi cabluri este mai mare, datorila lipsei “burtii” create de greutatea cablurilor la mijlocul 
distanţei dintre stâlpi. Aceasta este o tehnică des folosită de piloţii aviaţiei utilitare care 
trebuie să stropească parcele aflate sub cabluri de înaltă tensiune. În acest fel s-ar justifica 
şi de ce pilotul a luat contact cu cablurile în partea stâlpului sudic şi nu la mijlocul râului, pe 
unde ar fi trecut în mod normal traiectoria aeronavei în pana de motor. 

 

2.2 Cauzele producerii accidentului 
Cauza determinantă este reprezentată de impactul aeronavei cu cablurile de medie 

tensiune care traversau râul Mureş. Impactul a avut loc la o viteză mare, ceea ce a dus la 
ruperea cablurilor şi a unuia dintre stâlpii de susţinere, precum şi la contactul cu apa la o 
distanţă cuprinsă între 210 m – 270 m de locul acroşării cablurilor de medie tensiune. 

Cauza favorizantă a producerii accidentului o constituie rezolvarea inadecvată a 
cazului special (generat de eventuala cedare a motorului) de către pilot care, în condiţiile 
în care era obligat să cunoască zona în care zbura, cu toate obstacolările existente, 
precum şi caracteristicele aeronavei, trebuia să asigure aterizarea forţată pe un teren care 
permitea acest lucru, inclusiv pe aerodrom. Soluţia aterizării forţate pe apă era cea mai 
neindicată, cu atât mai mult cu cât zona de impact a aeronavei cu apa era obstacolată, iar 
experienţa pilotului şi caracteristicile aeronavei îi permiteau alegerea altor unor soluţii în 
vederea aterizării forţate în siguranţă. 

 
3 RECOMANDĂRI 

Ca rezultat al investigaţiei tehnice, comisia numită prin Ordinul M.T. nr.           
376/07.06.2007, a făcut  2 (două) recomandări imediate şi 6 (şase) recomandări privind 
siguranţa zborurilor: 
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RECOMANDĂRI IMEDIATE: 
1. Aeronava înmatriculată YR-5070, implicată în accident, va fi sigilată şi păstrată în 

custodia Aeroclubului Teritorial “Elie Carafoli” Târgu Mureş până la finalizarea 
investigaţiei tehnice, în vederea cercetării de către experţi şi a stabilirii cauzelor 
tehnice ce au dus la cedarea motorului. 

2. Licenţele pilotului comandant vor fi suspendate până la finalizarea investigaţiei 
tehnice, în vederea clarificării gradului de implicare a factorului uman în rândul 
cauzelor ce au dus la producerea accidentului şi la posibilitatea evitării acestora. 

 
RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA ZBORURILOR 

 
(1) A.A.C.R. şi Aeroclubul României, împreună cu Aerocluburile Teritoriale, vor elabora, 

edita şi publica Manualul aerodromurilor teritoriale şi terenurilor de zbor autorizate 
(altele decât aeroporturile) care să cuprindă Instrucţiunile de exploatare pentru 
fiecare aerodrom teritorial şi teren de zbor autorizat în parte, care va fi adus la 
cunoştinţa tuturor operatorilor privaţi şi deţinătorilor de licenţe PPL, care sunt 
obligaţi să-l aibă în posesie în timpul zborului. Manualul va fi elaborat, editat şi 
publicat prin grija A.A.C.R. şi Aeroclubului României, va cuprinde minimum 
informaţiilor despre condiţiile de exploatare ale fiecărui aerodrom sau teren de zbor 
autorizat în parte, obstacolarea şi activitatea de zbor desfăşurată în zona 
aerodromului sau terenului de zbor respectiv, iar evidenţa strictă a punerii la 
dispoziţia tuturor operatorilor privaţi şi deţinătorilor de licenţe PPL, contra cost, va fi 
efectuată de către Aeroclubul României, prin sesiuni de convocare a destinatarilor 
Manualului respectiv. 
[RF – SZ / 36 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(2) Aeroclubul României va introduce în cadrul examinării practice în zbor pentru 

emiterea licenţelor de pilot pentru avioanele ultrauşoare efectuarea obligatiorie a cel 
puţin unui zbor în dublă comandă cu instructor la bord care să cuprindă simularea 
cazului special al încetării tracţiunii motorului.  
[RF – SZ / 37 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(3) Aeroclubul României va emite o circulară prin care va solicita tuturor operatorilor 

privaţi posesori de aeronave ultrauşoare să efectueze toate verificările şi 
operaţiunile de întreţinere impuse conform manualului aeronavei şi să ţină o 
evidenţă strictă a acestora. 
[RF – SZ / 38 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 

 
(4) Aeroclubul României şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor solicita fiecărei 

autorităţi locale din localităţile unde există aerodromuri teritoriale sau terenuri de 
zbor autorizate balizarea obstacolelor din zona aerodromurilor teritoriale şi a 
terenurilor de zbor autorizate, verificarea aplicării revenind Aeroclubului României. 
[RF – SZ / 39 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 
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(5) Aeroclubul României va emite o circulară prin care va menţiona obligativitatea ca 
toţi operatorii privaţi şi deţinătorii de licenţe de zbor să aibă în posesie Manualul 
aerodromurilor teritoriale şi terenurilor de zbor autorizate (altele decât aeroporturile), 
iar aerodromurile teritoriale vor desemna o persoană care să facă instructaje 
acestora, la decolare sau aterizare, după caz, despre condiţiile de exploatare ale 
aerodromurilor, obstacolarea şi activitatea se zbor desfăşurată  în zona 
aerodromului în ziua respectivă. 
[RF – SZ / 40 - 2007] 
Termen: 30.04.2008 
 

(6) Autoritatea Aeronautică Civilă Română va organiza o evaluare a cunoştinţelor 
teoretice şi practice în zbor, în vederea întreruperii suspendării licenţelor de zbor 
pentru domnul Radu Cosmin Demian, după ce acesta prezintă rezultatul unei 
examinări psihologice efectuate la Institutul de Medicină Aerospaţială. Evaluarea 
teoretică va fi făcută la nivelul licenţei CPL-IR(A) pentru disciplinele Legislaţie şi 
reglementări aeronautice, Proceduri operaţionale, Principiile zborului, iar 
examinarea practică în zbor se susţine de către un inspector de zbor pentru tipul de 
aeronavă implicată în accident, la nivelul avansat de instructor de zbor pentru 
aeronave ultrauşoare.  
[RF – SZ / 41 - 2007] 
Termen: IMEDIAT 
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