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AVERTISMENT 

 

Acest RAPORT prezintă date, analize, concluzii şi recomandări privind 

siguranța aviației civile, ale Comisiei de investigație privind siguranța aviației civile, 

numită de Directorul General al AIAS. 

Investigația privind siguranța zborului a fost efectuată în conformitate  

cu prevederile, Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European  

și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor 

și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei nr. 94/56/CE  

și prevederile Anexei 13 la Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată  

la Chicago la 7 decembrie 1944, precum și cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2009, 

aprobată și completată prin Legea 55/2010, modificată și completată prin OG 

17/2018. 

Obiectivul investigației privind siguranța aviației civile este prevenirea 

producerii accidentelor și incidentelor, prin determinarea reală a cauzelor și 

împrejurărilor care au dus la producerea acestui eveniment şi stabilirea 

recomandărilor necesare pentru siguranța aviației civile și NU ARE CA SCOP de a 

găsi vinovați, responsabilități individuale sau colective. 

În consecință, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire  

la prevenirea producerii accidentelor și incidentelor, poate conduce la interpretări 

eronate. 
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LISTĂ ACRONIME 

AP – (Auto Pilot) Pilot automat 

CVR – (Cockpit Voice Recorder) Înregistrator de voce 

CAVOK – (Ceiling and Visibility OK) Vizibilitatea, norii şi fenomenele meteorologice 

de timp prezent OK (vizibilitate 10 km sau mai mult; nici un nor sub 1500 metri (5000 

ft) sau sub cea mai înaltă altitudine minimă de sector, dacă aceasta depăşeşte 1500 

metri şi nici un nor Cumulonimbus şi nici un nor Cumulus congestus cu baza norilor 

la orice înălţime; nici un fenomen meteorologic semnificativ) 

CM1 – (Cockpit member LH seat pilot) – Membru echipaj partea stângă  

CM2 – (Cockpit member RH seat pilot) - Membru echipaj partea draptă 

DFDR – (Digital Flight Data Recorder) Înregistrator de date digital 

ft. – (Feet) Picior 

FDR - (Flight Data Recorder) Înregistrator date de zbor 

HQ – (Hight Quality) Calitate înaltă 

HDG – (Heading) Direcție  

HMU – (Hydro-Mechanical Unit) Unitate hidro-mecanică 

ILS – (Instrumental Landing System) Sistem de aterizare instrumental 

IAS – (Indicated Air Speed) Viteza indicată 

kt. – (Knots) Noduri 

LOC – (Localizer) Direcția pistei 

LATG – (Lateral G) Accelerația laterală 

MLG – (Main Landing Gear) Trenul de aterizare principal 

MHDG – (Magnetic heading) Cap magnetic 

NM – (Nautical Miles) Mile nautice 

QNH – (Q Nautical Height) Presiunea redusă la nivelul mării, 

QFE – (Q at Field Elevation) Presiunea la pragul pistei (la altitudinea aerodromului), 

QNE - Presiunea standard 1013,2 hPa, 

QFU – (Magnetic bearing of the runway in use) Direcția magnetică a pistei în uz 
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RA – (Radio Altitude) Altitudinea Radio 

SQ – (Standard Quality) Calitate standard 

TDZ - (touchdown zone) Zona de aterizare 

UTC – (Universal Time Zone) Ora universală coordonată 

VS – (Vertical Speed) Viteza verticală 

VRTG – (Vertical G) Accelerația verticală 

VAPP – (Approach speed) Viteza de apropiere 

WOWMLG – (Weight-On-Wheels Main Landing Gear) Contactor jamba comprimată 

tren de aterizare principal 
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În data de 04.06.2017, aeronava tip ATR 42-500, înmatriculată YR-ATB, operată  

de TAROM, a fost planificată să execute un zbor pe ruta București – Chișinău. Zborul pe rută  

și zborul de apropiere au decurs normal, fără evenimente. 

După aterizarea pe pista 08 a Aeroportului Internațional Chișinău (LUKK), aeronava  

nu a menținut direcția de aterizare, a ieșit pe partea dreaptă a acesteia. Până în momentul la care 

aeronava a părăsit suprafața betonată a pistei, comenzile de direcție au fost acționate de trei ori 

consecutiv la valori maxime pe parcursul a 15 secunde 

După un rulaj pe iarbă de aproximativ 90 m, echipajul a readus aeronava pe suprafața 

betonată a pistei folosind suprafețele de comandă ale aeronavei (direcție și eleroane) și aplicând  

o tracțiune diferențiată a motoarelor (motorul stâng în poziția „Ground idle” și motorul drept în poziția 

„Flight idle”). 

În momentul revenirii aeronavei pe suprafața betonată a pistei aceasta a lovit cu roțile 

trenului principal drept suportul de beton al unei balize aflate pe marginea pistei. Aeronava  

a efectuat un viraj accentuat spre stânga, a traversat pista și a ieșit pe partea opusă (stânga pistei) 

față de zona de reintrare, oprindu-se cu trenul de aterizare pe suprafața înierbată  

de pe marginea pistei. 

Acționarea inadecvată a comenzilor de manșă și palonier după luarea contactului cu pista  

a dus la pierderea parțială a controlului rulajului aeronavei și la imposibilitatea menținerii acesteia  

în limitele laterale ale pistei.  

Factori contributivi au fost: neefectuarea Descent Check-list-ului pe timpul zborului  

de apropiere, neacționarea comenzii steering-lui (sistemul hidraulic de control al roților de bot  

pe sol), precum și neacționarea sistemului de frânare al aeronavei atunci când viteza la sol  

a aeronavei a scăzut sub 70 kt,. 
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 1. INFORMAŢII PRELIMINARE 

Date generale 

În data de 04.06.2017, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța 

Aviației Civile – CIAS a fost notificat despre producerea unui incident grav în care  

a fost implicată o aeronavă tip ATR42-500, înmatriculată YR-ATB, operată  

de compania aeriană TAROM, eveniment petrecut la aterizarea acesteia  

pe Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK). 

În data de 06.06.2017, autoritățile din Republica Moldova au delegat către 

CIAS investigarea acestui eveniment. CIAS a notificat, prin intermediul canalelor  

de comunicare uzuale, următoarele organizații: Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale - OACI, Comisia Europeană – Direcția de Mobilitate și Transport, 

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației - AESA și Bureau d’Enquetes et 

d’Analyses pour la securite de l’aviation civile – BEA Franța. 

În calitate de reprezentant al statului de fabricație, BEA - Franța a desemnat  

un reprezentant acreditat care a fost asistat de un consilier din partea ATR. 

NOTĂ: Toate orele din raport sunt exprimate în UTC. 

1.1 Istoricul zborului 

În data de 04.06.2017, aeronava tip ATR 42-500, înmatriculată YR-ATB, 

operată de TAROM, având indicativul de zbor ROT207B, a fost planificată  

să execute un zbor pe ruta București – Chișinău. Zborul pe rută și zborul  

de apropiere în vederea aterizării, au decurs normal fără evenimente.  

 Pe timpul apropierii ILS la pista 08, aeronava a fost configurată cu flapsurile  

pe poziția 35º, stabilizată pe direcția pistei, menținând o viteză indicată cuprinsă între  

114 kt – 120 kt. Pe toată durata apropierii finale, pentru anularea influenței vântului 

lateral, echipajul a acționat comenzile de manșă și direcție (palonier) pentru 

menținerea aeronavei stabilizată pe direcția pistei. Luarea contactului cu pista  

s-a desfășurat în condițiile unui vânt lateral dreapta din direcția 160⁰ (aproximativ 

perpendicular pe direcția de aterizare a aeronavei) cu viteza de 16 kt. 

La ora 15:11:43, aeronava a traversat pragul pistei. 

La ora 15:11:47 (la aproximativ 240 m după pragul pistei), aeronava a luat 

contact cu pista cu o viteză indicată de 109 kt. După luarea contactului cu pista 

aeronava a deviat inițial ușor spre dreapta față de axul pistei. 

La aproximativ 210 m după contactul cu pista, odată cu reducerea motoarelor 

la Ground Idle și a comenzilor aplicate de echipaj, aeronava a început sa devieze 

spre stânga axului pistei. Viteza la sol a aeronavei a fost de 111 kt în scădere. 

La ora 15:11:54, la aproximativ 400 m după contactul cu pista, comanda 

direcției spre stânga a fost eliberată și a fost aplicată comanda direcției spre dreapta 

până aproape de valoarea maximă. Viteza la sol a aeronavei avea valoarea de 91 kt 

în scădere. Deviația aeronavei față de axul pistei spre stânga a continuat să crească.  
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 În acest moment, pilotul secund se adresează către comandantului aeronavei:  

Pilot secund: Yours, da? 

Pilot comandant: Cum?  

Odată cu creșterea efectului comenzilor spre dreapta, aeronava și-a schimbat 

într-un timp foarte scurt direcția de rulaj semnificativ spre dreapta, a traversat axul 

pistei și s-a îndreptat spre marginea laterală dreapta a pistei. 

Pe timpul acestei evoluții, la aproximativ 460 m contactul cu pista, viteza la sol 

a aeronavei a fost 87 kt în scădere. În următoarele 6 s, viteza la sol a scăzut sub  

60 kt. 

La aproximativ 530 m după contactul cu pista, comanda direcției către dreapta 

a fost eliberată și aplicată comanda direcției către maxim stânga, concomitent  

cu comanda de ruliu (manșă) aproape complet stânga.  

La aproximativ 720 m după contactul cu pista, aeronava a ieșit în partea 

dreaptă a pistei, viteza la sol fiind 51 kt.  

 

Fig. 1 – Evoluția aeronavei după aterizare 

Stop 

Ieșire din pistă 

Revenire pe pistă 
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Fig. 2  - Locul ieșirii din pistă 

După un rulaj pe suprafața înierbată de aproximativ 90 m, echipajul a readus 

aeronava pe suprafața betonată a pistei aplicând o tracțiune diferențiată a motoarelor 

(motorul stâng în poziția „Ground Idle” și motorul drept în poziția „Flight Idle”). 

În momentul revenirii pe suprafața betonată a pistei, aeronava a lovit cu roțile 

trenului principal drept suportul de beton al unei balize luminoase aflate pe marginea 

pistei (Fig. 2) 

 

Fig. 3 - Locul reintrării pe pistă 

Direcția de deplasare a aeronavei 

Suportul de beton al balizei 

Direcția de deplasare a 

aeronavei 
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La reintrarea pe suprafața pistei, aeronava a efectuat un viraj accentuat spre 

stânga, a traversat pista și a ieșit pe partea opusă (stânga) față de zona de reintrare, 

oprindu-se cu trenul de aterizare pe suprafața înierbată din zona laterală a pistei,  

la ora 15:12:15, la aproximativ 870 m după contactul cu pista. 

 

Fig. 4 - Urmele ultimului viraj și locul opririi aeronavei 

Conform declarațiilor echipajului, după aterizare nu au folosit sistemul  

de control al orientării roții de bot (steering), iar sistemul de frânare al aeronavei  

a fost folosit doar înainte de oprirea acesteia. 

 

Fig. 5 - Traiectoria finală reconstituită cu un echipament GPS portabil 

Pasagerii au părăsit aeronava folosind scara de acces a aeronavei. 

1.2 Victime  

În urma producerii evenimentului nu au existat victime. 
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1.3 Avarii ale aeronavei 

Ca urmare a acestui incident grav, au fost avariate și au trebuit înlocuite 

următoarele componente majore:  

 tren de aterizare principal stâng și drept,  

 tren de aterizare bot, 

 patru ansambluri de frânare,  

 patru roți tren de aterizare principal,  

 două roți tren de aterizare bot. 

1.4 Alte pagube produse 

În momentul revenirii aeronavei pe pistă, aceasta a lovit cu roțile trenului 

principal drept o baliză luminoasă aflată pe un suport de beton. Baliza luminoasă  

a fost distrusă în totalitate. 

  

Fig. 6 – Baliza distrusă / suportul de beton al balizei 

1.5 Date legate de echipajul aeronavei 

Pilot (căpitanul) Bărbat, 37 ani 

Licența  RO.FLC/ATPL/...../A, în termen de valabilitate 

Certificat medical Clasa 1, în termen de valabilitate 

Experiență de zbor 
3433 ore, din care 2391 ore pe ATR 42 

PIC- 58 h 25 min pe ATR 42 and 2 h 40 min pe ATR 72 

 

Pilot (secundul) Bărbat 37 ani 

Licența  RO.FCL/ATPL/......./A ,în termen de valabilitate 

Certificat medical Clasa 1, în termen de valabilitate 

Experiență de zbor 3579:29 ore, din care 2484 ore pe ATR 42 
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1.6 Informații despre aeronavă 

Fabricantul și tipul aeronavei Avions de Transport Regional – ATR 42-500 

Număr de serie și anul fabricației  569 - 26.11.1997 

Statul și marca de înmatriculare  România – YR-ATB 

Proprietar TAROM 

Deținător (Operator) TAROM 

Certificat de Navigabilitate În termen de valabilitate 

Număr total de ore 34070 

 

1.7 Situația meteorologică 

Informarea METAR valabilă pentru Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK)  

la momentul aterizării era următoarea: 

15:00:06 04-06-2017 

MET REPORT LUKK O41500Z WIND RWY 08 TDZ 160/12KT MAX18 MNM9 END 

160/14KT MAX18 MNM10 CAVOK T25 DP13 QNH 1015HPA QFE 1000HPA 

TREND NOSIG 

Decodificare METAR: Pista 08 vânt: valori măsurate la TDZ din direcția 160⁰ 

(80⁰ fata de direcția de aterizare) cu viteza de 12 kt variabilă între maxim 18 kt  

și minim 9 kt; valori măsurate la capătul pistei 08 din direcția 160⁰ cu viteza de 14 kt 

variabilă între maxim 18 kt și minim 10 kt, CAVOK, temperatura atmosferică 25º, 

punct rouă 13⁰, presiunea QNH 1015 hPa. 

Relevante pentru acest eveniment sunt direcția și viteza vântului. Astfel, 

conform METAR, vântul era din direcția 160⁰ (aproximativ perpendicular pe direcția  

de aterizare a aeronavei), cu o viteză variabilă de 12 kt la maxim 18 kt. 

Din arhiva parametrilor vântului înregistrați la pragul pistei 08 reiese faptul  

că, în data de 04.06.2017, în momentul aterizării aeronavei, erau următoarele 

condiții: 

ORA DDD 

FF, 

m/s 

FFm, 

m/s DDD 10 

 FF10, 

m/s 

FFm10, 

m/s DDD 2 

FF2, 

m/s 

FFm2, 

m/s 

15:12:22 169 7,6 7,6 177.3  7.4 9 172.5 6.9 9.6 

15:12:25 174 6,6 6,6 177.2  7.4 9 172.5 6.9 9.6 

unde: 

DDD, FF, FFm - parametrii curenți  

(DDD - direcția, FF - viteza medie, FFm - viteza intensificării) 

DDD10, FF10, FFm10 - media parametrilor înregistrați în ultimele 10 min. 

(DDD10 - direcția, FF10 - viteza medie, FFm10 - viteza intensificării) 

DDD2, FF2, FFm2 - media parametrilor înregistrați în ultimele 2 min.  

(DDD2 - direcția, FF2 - viteza medie, FFm2 - viteza intensificării) 
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1.8 Mijloace de navigaţie 

Aeronava era echipată cu echipamente de navigație aprobate. Niciun defect 

referitor la echipamentul de navigație nu a fost raportat sau înregistrat.  

1.9 Comunicaţii 

Ultima informație privind direcția și viteza vântului, echipajul a primit-o la 9 mile 

de touchdown, odată cu primirea aprobării de aterizare de la Chișinău Tower. Valorile 

direcției și vitezei vântului erau 170º cu 16 kt.  

1.10  Date despre aerodrom  

Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK), amplasat la o distanță de 13 km  

de centrul capitalei, este cel mai mare aeroport din Republica Moldova. Este 

principalul aeroport internațional al Republicii Moldova. 

Aeroportul este dotat cu o pistă de decolare/aterizare cu lungimea de 3590 m, 

lățimea de 45 m, aceasta fiind operabilă 24 de ore.  

Un segment al pistei cu o lungime de 1 km a fost reconstruit, iar la momentul 

producerii evenimentului era operabil. În urma lucrărilor de reconstrucție efectuate  

pe primul segment al pistei, a fost majorat indicele capacității portante a învelișurilor 

acesteia. Mai mult decât atât, în urma reconstrucției primului segment al pistei, 

aceasta a fost extinsă în lățime, de la 45 m până la 60 m actuali. De asemenea,  

au fost finalizate lucrările de modernizare ale sistemului balizajului luminos a pistei  

pe segmentul de 1 km. 

Dimensiuni: 11778 x 148 ft / 3590 x 45 metri 

Suprafață: Beton 

 Pista 08 Pista 26 

Coordonate: N46°55.64' / E28°54.44' N46°55.70' / E28°57.27' 

Elevație: 399 279 

Capul magnetic al pistei: 083° 263° 

1.11  Înregistratoare de zbor  

În data de 15.06.2017, la sediul BEA – Franța au fost descărcate și validate 

datele conținute de înregistratoarele de voce și date (CVR – Cockpit Voice Recorder 

și DFDR- Flight Data Recorder), în prezența unui membru al comisiei de investigație. 

 DFDR CVR  

 

  
Fabricant  Fairchild F1000 Fairchild A200S  

Cod piesă  S800-2000-00  S200-0012-00  

Număr serie  2208  00882 
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Fig. 7 - Descărcarea datelor CVR (stânga) și DFDR (dreapta) 

Descărcarea datelor înregistrate de CVR 

Descărcarea a fost realizată în două etape, așa cum este descris în procedura 

producătorului. Prima etapă a constat în descărcarea semnalului audio înregistrat  

pe cele patru canale HQ (High Quality). Această descărcare a fost efectuată  

cu echipamentul producătorului înregistratorului. Cele patru canale HQ au fost 

digitalizate în timp ce CVR-ul a fost redat în timp real. Au fost generate patru fișiere 

.wave cu o durată de 30 de minute: 

- Fișierul 01: Public Address; 

- Fișierul 02: Comandantul Aeronavei; 

- Fișierul 03: Pilotul Secund al Aeronavei; 

- Fișierul 04: Cockpit Area Microphone. 

A doua etapă a constat în descărcarea similară pentru datele audio a celor 

două canale SQ (Standard Qulity). Au fost generate două fișiere .wave cu durata  

de 2 ore fiecare. 

Pentru corectitudinea analizei ulterioare timpul de referință al CVR-ului a fost 

sincronizat cel al DFDR-ului. 

Descărcarea datelor înregistrate de DFDR 

A fost generat un fișier de date în format .fdt și un fișier brut în format .pak. Din 

decodarea datelor înregistrate au fost obținute 55 ore de parametri înregistrați.  

În aceste date sunt incluse și datele aferente evenimentului investigat. 

Pe baza datelor de poziție (latitudine și longitudine) înregistrate de DFDR  

s-a reconstituit traiectoria urmată de aeronavă după luarea contactului cu pista. 
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Fig. 8 - Traiectoria GPS reconstituită 

Aceasta corespunde cu urmele lăsate pe pistă de anvelopele aeronavei  

pe partea finală a traiectoriei și cu reconstituirea traiectoriei de către comisia  

de investigație cu ajutorul unui echipament GPS portabil. 

 

 

Fig. 9 - Traiectoria aeronavei pe pistă, înregistrată cu un echipament portabil 
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Un set de parametri concludenți pentru acest eveniment au fost analizați  

de comisia de investigație. 

 
Fig. 10 – Prezentare grafică a unor parametri înregistrați de DFDR 
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Constructiv, această aeronavă nu este prevăzută cu mijloace pentru  

a înregistra în DFDR informații privind frânarea, informații de comandă a roților de bot 

(steering) sau poziția palonierelor. 

Conform raportului de decodificare a parametrilor de zbor, primit de la BEA,  

au rezultat următoarele informații:  

La ora 15:06:30 UTC: aeronava se afla la altitudinea de 4000 ft QNH. Pilotul 

Automat (AP) era cuplat, iar modurile VS/HDG erau active (cu modurile ILS armate). 

Rata de coborâre și MHDG (cap magnetic) converg spre valorile calculate, respectiv  

de 1000 ft/min și 20°. 

La ora 15:09:17 UTC, aeronava era la distanța de 5.1 NM de pragul pistei, 

trecând prin altitudinea de 2000 ft QNH, stabilizată pe LOC (Localizer – direcția 

pistei) în configurația de aterizare, cu flapsurile poziționate la 35°. 

De la de 2000 ft QNH până la decuplarea pilotului automat la 300 ft RA (la 

ora 15:11:15 UTC, la distanța de 0.9 NM de pragul pistei) au fost înregistrați 

următorii parametri: 

 Vântul calculat pe baza parametrilor înregistrați între înălțimea de 1000 ft RA  

și deconectarea pilotului automat, arată în principal un vânt de față pe axa 

longitudinală, cu o tendință de creștere spre 22 kt. Componenta laterală, din 

partea dreaptă, a vântului variază între 22 kt și 13 kt. 

 Unghiul de tangaj al aeronavei variază între -5,6⁰ și -1,3⁰ (nose down). 

 Rata de coborâre calculată a variat între 500 ft/min și 1000 de ft/min (rata  

de coborâre calculată a fost de 800 ft/min până la 1500 ft RA, apoi de 600 

ft/min). 

 Viteza indicată a scăzut spre 120 kt și apoi s-a stabilizat în jurul acestei valori 

timp de 30 s. Aceasta a variat apoi între 118 kt și 129 kt înainte  

de a se stabiliza la 121 kt (viteza de apropiere VAPP, calculată pentru greutatea 

estimată de aterizare de 18 T este 104 kt). 

 Unghiul de ruliu a variat între 3,2° stânga și 3,9° dreapta. 

 Unghiul de derivă (drift angle) a crescut aproape de 9° înainte de a scădea 

ușor și de a se stabiliza la 7°, în concordanță cu vântul lateral din partea 

dreaptă. 

 Aeronava a fost stabilizată pe panta de aterizare și pe direcția pistei 

(Localizer). 

La 300 ft RA (0.9NM până la pragul pistei, la ora 15:11:15 UTC), pilotul 

automat a fost deconectat. 

De la deconectarea pilotului automat (300 ft RA) până la 20 ft RA 

(traversarea pragului pistei, la ora 15:11:43 UTC) au fost înregistrați următorii 

parametri: 

 Până la înălțimea de 100 ft RA componenta de față a vântului a variat între 9 

kt și 4 kt apoi a început să aibă o tendință descrescătoare spre 0 kt. 

Componenta laterală dreapta a vântului a variat între 16 kt și 9 kt. 
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 De la înălțimea de 140 ft RA, a fost înregistrată o ușoară bracare a direcției 

către stânga până în momentul aterizării, combinată cu comenzi de ruliu către 

dreapta, eleronul drept fiind bracat cu valori până la 4,6° în sus până  

la aterizare. Unghiul de derivă (drift angle) a început să tindă către 0°.  

 Aeronava a rămas pe direcția pistei (Localizer). 

 Viteza indicată a variat între 114 kt și 121 kt. 

 Rata de coborâre a avut o tendință de creștere spre un maxim de 875 ft/min. 

La 20 ft RA, aeronava a trecut peste pragul pistei. Unghiul de pantă  

(FPA - Flight Path Angle) calculat a fost 2,9° iar unghiul de înclinare a fost -0,8°, 

ambele crescând ușor. Din acest moment, filarea a fost inițiată cu creșterea 

succesivă  

a unghiului de cabraj până la -5,1°. 

 Accelerația verticală a variat între +1 G și +1,2 G. 

 Unghiul de cabraj a crescut până la + 1,9° și apoi a început să scadă.   

FPA a continuat să scadă spre 0°. 

 Rata de coborâre a scăzut de la 875 ft/min la 550 ft/min. 

 Viteza indicată a crescut ușor de la 114 kt la 116 kt, înainte de a scădea  

la 109 kt chiar înainte de contact (VAPP pentru greutatea estimată  

de aterizare de 18T este 104 kt). 

 Comanda direcției a fost bracată ușor spre stânga până la 4,3°, concomitent  

cu comanda de înclinare spre stânga până la o bracare a eleronului drept  

de până la 4,8°. Unghiul de derivă a rămas la -2,8° în timp ce unghiul de ruliu  

a crescut până la + 6,0° înainte de a scădea spre 0°. 

 La sfârșitul evoluției, componenta vântului de față s-a schimbat în vânt  

de coadă. Componenta din dreapta a vântului fost în jurul valorii de 6 kt. 

La 5 ft RA (la 15:11:45 UTC), manetele de comandă ale motoarelor au fost 

reduse  de la aproximativ 50° (HMU) până la Flight Idle (35º HMU) în decurs de 2s. 

Cuplul motoarelor a început să scadă de la aproximativ 28% la aproape 0%. 

La 15:11:47 UTC (la aproximativ 240 m după pragul pistei) aeronava  

a luat contact cu pista pe ambele jambe ale trenului principal de aterizare: 

 Accelerația verticală de 1,2 G. 

 Unghiul de cabraj  + 0,9° în scădere. 

 Viteza indicată 109 kt. 

 Unghi de ruliu de 0,7°, spre dreapta. 

 Deviația față de axul pistei a fost în stânga axului pistei. 

 Unghiul de derivă de -2,8°. 

 Accelerația laterală de 0,15 G (spre dreapta). 

 Capul magnetic de 086° (QFU = 82°), direcție magnetică de 083°. 

După luarea contactului cu pista, timp de 8 secunde, profundoarele au fost  

deviate în jos spre poziția maximă, respectiv aproximativ 13°, cu o forță de apăsare  

de peste 10 daN înregistrată pe manșa din partea dreaptă timp de 2 s. 
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În următoarele două secunde, capul magnetic a crescut ușor de la 086° la 

088°, după care suprafața de comandă a direcției s-a bracat până la 13,2⁰ (valoarea 

maximă fiind de 30⁰) spre stânga și a rămas în jurul acestei valori timp de 1 secundă.  

Prin urmare: 

 Capul magnetic a scăzut la 81°, 

 Valoarea maximă înregistrată pentru accelerația laterală a fost + 0.24 G  

(accelerația spre stânga). 

 

Fig.  11 – Poziția derivei și traiectoria aeronavei pe pistă 

La ora 15:11:49 UTC (la aproximativ 380 m după pragul de pistă), 

comanda direcției a fost redusă la o valoare de 2,2° spre dreapta și pentru scurt timp 

au fost înregistrați următorii parametri: 

 Capul magnetic a început să crească de la 081° (rată maximă de 2,8 °/s). 

 Valoarea maximă pentru accelerația laterală înregistrată a fost de 0,23 G  

(accelerația spre dreapta). 

Concomitent, manetele de comandă ale motoarelor au fost reduse la Ground 

Idle. În consecință, cuplul motoarelor a început să crească de la 0% la aproximativ 

10% în decurs de 4 secunde, apoi s-au stabilizat în jurul acestei valori. 

La ora 15:11:50 UTC (la aproximativ 450 m după pragul pistei), viteza  

la sol a aeronavei a fost de 111 kt în scădere. Capul magnetic a fost de 82°  

cu tendință de creștere. O bracare a direcției spre stânga (+ 29,9°) a fost înregistrată 

timp de 4 secunde, aceasta fiind poziția maximă. Prin urmare: 

 Capul magnetic a crescut inițial până la valoarea de 088° și apoi a început  

să scadă (rata maximă a fost de -4,9°/s). 

 Accelerația laterală maximă înregistrată a fost de 0.32 G (accelerația spre 

stânga). 

La ora 15:11:54 UTC (la aproximativ 640 m după pragul pistei), viteza  

la sol a aeronavei avea valoarea de 91 kt în scădere. Capul magnetic a fost 078°  
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în scădere, iar comanda direcției spre stânga a fost eliberată și a fost aplicată 

comanda direcției spre dreapta până aproape de valoarea maximă respectiv 

27,6°,valoare înregistrată timp de 3 secunde. Ca urmare:  

 Capul magnetic a scăzut inițial până la 075° și apoi a început să crească 

(rata maximă a fost de 10,9°/s). 

 Accelerația laterală înregistrată a fost de 0,50 G (accelerația spre dreapta). 

 Deviația față de axul pistei a fost în jurul valorii de 0 și a început să crească 

spre stânga. 

La ora 15:11:55 UTC (la aproximativ 700 m după pragul pistei), viteza  

la sol a aeronavei a fost 87 kt în scădere. Presiunea pe jamba de față a fost eliberată 

deoarece profundoarele au fost bracate în sus până la 4,2° timp de 6 secunde.  

În această perioadă de 6 s, viteza la sol a aeronavei a scăzut sub 60 kt. 

La ora 15:11:57 UTC (la aproximativ 770 m după pragul pistei), viteza  

la sol a aeronavei a fost 79 kt continuând scadă. Capul magnetic a fost la 092°,  

în creștere atunci când a fost eliberată comanda direcției către dreapta. Comanda 

direcției către maxim stânga a fost înregistrată timp de 8 secunde, concomitent  

cu comanda de ruliu aproape complet stânga, valoarea de bracare a eleronului drept 

fiind de 13,6⁰ în jos.Ca urmare: 

 MHDG a crescut până la 110° și apoi a început să scadă (rata maximă  

de 12,0°/s). 

 Unghiul de rotire spre stânga a atins un maxim de 6,0° înainte de a scădea. 

 Accelerația laterală de + 0,68 G a fost înregistrată pe parcursul acestei 

perioade de 8 s atât timp cât direcția a fost bracată maxim stânga (în 

concordanță  

cu accelerația spre stânga). 

Aproape simultan cu unghiul maxim de rotire al aeronavei spre stânga la 6.0°, 

trenul de aterizare  drept a fost cel mai probabil temporar necomprimat, deoarece 

parametrul WOWMLG a fost 0 pentru 1 s. 

În această perioadă de 8s, manetele de comandă ale motoarelor au fost 

reduse sub Ground Idle în zona de Reverse, până la 6° (HMU) pentru motorul #1 

(motorul stâng) și până la 12° (HMU) pentru motorul #2 (motorul drept). Apoi, 

manetele de comandă ale motoarelor au fost readuse în poziția Ground Idle pentru 

motorul #1 și împinsă până la poziția Flight Idle pentru motorul #2. 

La ora 15:12:01 UTC (la aproximativ 900 m după pragul pistei), viteza  

la sol a aeronavei a fost 60 kt  în scădere. A fost înregistrată o a doua comandă  

de presiune pe jamba de față până la comprimarea totală a acesteia în decurs de 2 

secunde. A rămas la această valoare până la oprirea avionului. A fost înregistrată  

o comandă de 10 daN pe manșa din partea stângă. 

La ora 15:12:04 UTC (la aproximativ 960 m după pragul de pistă), viteza  

la sol a fost 51 kt  în scădere. Capul magnetic a scăzut la 093⁰, când deviația LOC  

a crescut în dreapta axului pistei, la aproximativ 25 m (lățimea pistei fiind de 45 m). 
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Din acest moment, accelerația verticală a început să varieze rapid între + 1.3 G și + 

0.6 G, timp de 10 secunde. Chiar înainte de acest moment aeronava a ieșit în partea 

dreaptă a pistei, intrând pe zona de iarbă denivelată. 

La ora 15:12:06 UTC (la aproximativ 1020 m după pragul pistei) viteza  

la sol a aeronavei a fost de 47 kt în scădere. Capul magnetic a fost de 060°  

în scădere, atunci când comanda direcției către stânga a fost ușor redusă  

la aproximativ 16⁰ timp de 4 s. Accelerația verticală și accelerația laterală au variat 

brusc în acest moment și au atins valorile maxime de + 1,30 G și + 0,68 G în 

secunda următoare. 

Aproape simultan cu unghiul maxim de bracare a eleronului, jamba principală 

(MLG) stângă a fost temporar necomprimată, deoarece parametrul WOWMLG a fost 

la 0 pentru 2 secunde. 

Abaterea față de direcția pistei a fost la un maxim de -59 μA (în dreapta axului 

pistei) această valoare fiind echivalentul a aproximativ 28 m (lățimea pistei fiind de 45 

m). Aeronava cel mai probabil se afla în afara pistei. 

La ora 15:12:10 UTC (la aproximativ 1080 m după pragul pistei) viteza  

la sol a aeronavei a fost în continuă scădere. Capul magnetic a scăzut la 26°, când 

deviația în partea dreaptă față de axul pistei a scăzut la 19 m (lățimea pistei fiind  

de 45 m). În acest moment aeronava reintra pe pistă, îndreptându-se spre marginea 

din stânga a acesteia. 

La ora 15:12:12 UTC (la aproximativ 1100 m după pragul pistei) viteza  

la sol a aeronavei era 24 kt în scădere. Capul magnetic a fost stabil în jurul valorii  

de 022° (QFU = 82°) iar deviația LOC a fost la 0 μA. În acest moment aeronava  

a traversat axul pistei, îndreptându-se spre marginea din stânga a pistei. 

La ora 15:12:15 UTC (la aproximativ 1110 m după pragul pistei) viteza  

la sol a aeronavei a fost 12 kt în continuă scădere. O secundă mai târziu, aeronava 

 s-a oprit în partea stângă a pistei. Cuplul motorului #1 (motorul stâng) era stabilizat  

la 10 % și cuplul motorului #2 (motorul drept) la 30 %. 

 

 2. ANALIZA 

Apropierea și luarea contactului cu pista au fost executate de pilotul secund, 

acesta fiind Pilot Flying (PF), urmând ca pilotul comandant să preia controlul după 

luarea contactului cu pista pentru frânarea aeronavei și executarea rulajului după 

aterizare. 

Conform procedurii standard, dacă CM2 (pilot dreapta) este PF si CM1 (pilot 

stânga) este PNF, după luarea contactului cu pista, până la anunțarea vitezei  

de 70 kt de către PNF comenzile aeronavei sunt în responsabilitatea PF, steering-ul 

fiind preluat de pilotul comandant (pilot stânga) la anunțarea vitezei de 70 kt. 
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Pe timpul apropierii ILS la pista 08 (cap magnetic 83º), aeronava a fost 

configurată cu flapsurile 35º, stabilizată pe pantă și direcție, menținând o viteză 

indicată cuprinsă între 114 – 120 kt. 

Pentru anularea influenței vântului lateral, echipajul a acționat comenzile  

de manșă și direcție (palonier) pentru menținerea aeronavei stabilizată pe localizer 

(direcția pistei), respectiv comandă de manșă spre dreapta pentru anularea influenței 

vântului și direcția acționată spre stânga pentru anularea tendinței de viraj spre 

dreapta și menținerea aeronavei în axul pistei. 

Conform datelor înregistrate de DFDR și analizate de comisia de investigație,  

s-a constatat că la 15:11:47 aeronava a luat contact cu pista pe ambele jambe ale 

trenului principal de aterizare. 

În următoarele două secunde, după contactul cu pista, suprafața de comandă 

a direcției s-a bracat până la 13,2⁰ spre stânga (valoarea maximă fiind de 30⁰)  

și a rămas în jurul acestei valori timp de 1 secundă. 

La ora 15:11:49 comanda direcției a fost redusă la o valoare de 2,2°, (valoare 

aproape de poziția neutră) aeronava deplasându-se spre dreapta, înregistrând  

o creștere de 5º a  capului magnetic, de la 083º la 088º. Viteza la sol a aeronavei  

a fost de 111 kt. (Fig. 10 - ZONA 1) 

La ora 15:11:50 a fost înregistrată o bracare a direcției spre maxim stânga 

(29,9°) timp de 4 secunde, valoarea accelerației laterale fiind de 0.32 G, capul 

magnetic scăzând rapid de la 088º la 075º. Viteza la sol a aeronavei a scăzut  

de la 111 kt la 79 kt. (Fig. 10 - ZONA 2) 

La ora 15:11:54 comanda direcției spre stânga a fost eliberată și a fost 

aplicată comanda direcției spre maxim dreapta, valoare înregistrată timp de 3 

secunde. (Fig. 10 - ZONA 3) 

Aeronava și-a schimbat rapid direcția de deplasare (rata maximă + 10,9 °/s)  

de la 75º la 110º, înregistrându-se o accelerație laterală de 0.65 G. Schimbarea  

de direcție s-a produs la aproximativ 770 m după pragul pistei. Manetele de comandă  

ale motoarelor au fost poziționate din Ground Idle în Reverse. Aeronava a mai rulat 

aproximativ 200 m, pe direcția 110º cu viteza în scădere de la 79 kt la 51 kt înainte  

să iasă din pistă în partea dreaptă pe suprafața înierbată. 

Deși viteza a scăzut sub 70 de kt, pilotul comandant nu a acționat nici 

steeringul pentru controlul rulajului aeronavei pe sol, nici sistemul de frânare al 

aeronavei. 

Chiar înainte de a părăsi suprafața pistei, la ora 15:11:57 UTC, echipajul  

a acționat comanda direcției și a manșei maxim stânga menținând aceste comenzi 

timp de 8 secunde cât a durat rulajul aeronavei pe suprafața înierbată din zona 

laterală pistei. (Fig. 10 - ZONA 4) 

La ora 15:12:04 aeronava a ieșit în partea dreaptă a pistei. 
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La ora 15:12:06 comanda direcției către stânga a fost ușor redusă la 

aproximativ 16⁰ timp de 4 s. 

La ora 15:12:10, la aproximativ 1080 m după pragul pistei aeronava  

a reintrat pe pistă, lovind cu roțile trenului principal drept blocul de beton pe care era 

montată o baliză luminoasă și a continuat rulajul la o viteză mică (20-30 kt). La 

această viteză comenzile aerodinamice nu mai aveau efect direcțional, traiectoria 

fiind determinată de tracțiunea asimetrică generată de motoarele aeronavei. 

Aeronava a traversat axul pistei, oprindu-se la ora 15:12:15 în partea stângă  

a pistei pe suprafața înierbată.  

 

Fig. 12 - Traiectoria aeronavei pe pistă 

În opinia comisiei de investigație, din momentul în care aeronava a luat 

contact cu pista cu toate cele trei jambe și a început devierea către stânga axului 

pistei (640 m după pragul pistei), comenzile de palonier date pentru readucerea 

aeronavei pe axul pistei au fost mult prea ample, valorile de bracare a direcției variind 

de la maxim stânga la maxim dreapta. Într-un interval de 15 secunde direcția a fost 

acționată la valori maxime de trei ori (stânga 4 s - dreapta 3 s - stânga 8 s). 

Pe tot timpul evoluției pe sol a aeronavei, echipajul nu a folosit steering-ul 

(sistemul hidraulic de orientare al roților de bot) și nici sistemul de frânare  

al aeronavei,  ceea ce a contribuit la pierderea parțială a controlului aeronavei  

în rulaj.  

Rulajul aeronavei pe sol a fost caracterizat prin schimbări rapide și ample  

de direcție, lucru confirmat și de valorile mari ale accelerației laterale.  

Comenzile de palonier se utilizează inițial pentru a menține avionul pe axul 

pistei și orice abatere trebuie corectată de comenzi cu amplitudine mică. 

Supracorecțiile pot genera oscilații ale traiectoriei la sol a aeronavei, care pot duce  

la pierderea controlului direcției. 

Acest lucru este evidențiat de ATR prin update-urile introdu-se în Operations 

in Wind Conditions section (PRO.NOP.ANOR.8.2 OPERATIONS IN WIND 
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CONDITIONS) in FCOM 10.0 JUL 20 - Introduction in FCOM of FOIM 2016/06 Issue 

1“Crosswind Landing” , pentru a preveni, în cazul aterizărilor cu vânt lateral, ieșirea 

din pistă a aeronavei. 

Analizând convorbirile dintre piloți înregistrate de CVR, comisia de investigație  

a ajuns la concluzia că a existat un moment de incertitudine, imediat după  

ce aeronava a luat contact cu pista, referitor la cine deținea controlul aeronavei  

(Pilotul secund către Pilotul comandant „Yours da?”). 

Evoluția aeronavei pe sol, coroborată cu momentul de incertitudine referitor  

la cine deținea controlul aeronavei, au generat acționarea inadecvată a comenzilor  

de manșă și palonier pentru readucerea aeronavei pe axul pistei, precum și 

pierderea parțială a controlului rulajului acesteia. 

Comenzile ample de palonier, nefolosirea sistemului de control al direcției  

pe sol (steering) și a sistemului de frânare al aeronavei, au dus la imposibilitatea 

menținerii aeronavei în limitele suprafeței de rulaj a pistei.  

Analizând convorbirile dintre piloți înregistrate pe CVR, comisia de investigație  

a constatat faptul că în zborul de apropiere, echipajul nu a efectuat Descent  

Check-list-ul.  

Check-list-urile sunt proceduri standard de operare prevăzute în Manualul 

Operațional al operatorului, ce prevăd acțiuni de urmat înainte, în timpul și după 

derularea fazelor critice ale zborului (decolarea, aterizarea), precum și în situații  

de urgență. 

Descent Check-list-ul se efectuează pe timpul zborului de apropiere. Acesta 

cuprinde pe lângă operațiuni de verificare a sistemelor aeronavei și secțiunea 

„Landing brief”. În cadrul acestei secțiuni echipajul efectuează următoarele acțiuni: 

- revederea procedurii standard de apropiere și aterizare pentru pista  

în serviciu; 

- verificarea frecvenței mijlocului de radionavigație folosit pentru apropiere; 

- stabilirea configurației aeronavei pentru aterizare și a vitezelor de apropiere  

și contact, funcție de greutatea aeronavei, lungimea pistei disponibile, temperatura 

aerului și presiunea atmosferică, direcția și viteza vântului; 

- revederea procedurii de ratare a aterizării;  

- modul de acționare în cazul apariției unor situații neprevăzute; 

- modul de preluare al comenzilor aeronavei, după luarea contactului  

cu pista, atunci când PF (Pilot Flying) este pilotul secund. 

Momentul de incertitudine referitor la cine deținea controlul aeronavei a fost 

generat de faptul că echipajul nu a efectuat Descent Check–list-ul și nu a stabilit 

momentul și modul de preluare a comenzilor aeronavei de către pilotul comandant.  

Din investigațiile incidentelor grave în care au fost implicate alte aeronave  

de tip ATR ale operatorului s-a constatat că efectuarea superficială sau deloc  

a check-list-urilor, în anumite faze ale zborului, a devenit o practică destul  

de frecventă în cadrul echipajelor, practică cauzată de rutină.  
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Comisia consideră că un element important care a dus la pierderea parțială  

a controlului în rulaj a aeronavei a fost lipsa unui briefing complet și corect referitor  

la manevrele pentru aterizare.  

Familiarizarea piloților ATR ai operatorului cu modul de acționare a frânelor  

și eficiența frânării se face numai atunci când piloții încep programul de pregătire 

pentru obținerea calificării de pilot comandant cu toate că, în conformitate  

cu procedura standard, dacă CM2 (pilot dreapta) este PF si CM1 (pilot stânga) este 

PNF, după luarea contactului cu pista, până la anunțarea vitezei de 70 kt de către 

PNF comenzile aeronavei sunt în responsabilitatea PF, steering-ul și frânarea fiind 

preluate de pilotul comandant (pilot stânga) la anunțarea vitezei de 70 kt. 

În practică, piloții secunzi, chiar și atunci când sunt Pilot Flying, nu acționează 

frânele aeronavei după luarea contactului cu pista, frânarea făcându-se exclusiv  

de către pilotul comandant. Această practică este probabil folosită și datorită faptului  

că la aeronavele ATR-42 se folosește foarte rar sistemul de frânare, imediat după 

luarea contactului cu pista, reducerea vitezei la valoarea vitezei de degajare a pistei 

fiind asigurată de lungimea disponibilă a pistei și punerea manetelor de comandă  

a motoarelor din poziția „Flight idle” în poziția „Ground idle” 

 3. CONCLUZII 

3.1 Constatări 

1. Pilotul comandant deținea licență și certificat medical, ambele în termen  

de valabilitate; 

2. Pilotul secund deținea licență și certificat medical, ambele în termen  

de valabilitate; 

3. Aeronava deținea Certificat de Evaluare a Navigabilității în termen  

de valabilitate; 

4. Aeronava era întreținută din punct de vedere tehnic în conformitate  

cu Programul de Întreținere aprobat pentru acest tip de aeronavă; 

5. La data producerii evenimentului, pilotul comandant avea în această calitate 

un număr de 58 h 25 min pe ATR 42 și 2h 40 min pe ATR 72;  

6. Echipajul nu a efectuat Descent Check–list-ul în zborul de apropiere; 

7. Parametrii vântului înregistrați la pragul pistei 08 în momentul aterizării 

aeronavei, erau: direcție 160⁰ (aproximativ perpendicular pe direcția  

de aterizare a aeronavei), cu o viteză variabilă între 13 kt și 15 kt; 

8. La aproximativ 240 m după pragul pistei aeronava a luat contact cu pista  

cu ambele jambe ale trenului principal de aterizare; 

9. Contactul cu pista a avut loc în zona de TOUCHDOWN cu o viteză indicată 

(IAS) de 109 kt, aeronava fiind ușor deplasată în stânga axului central al 

pistei; 
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10. La aproximativ 210 m după contactul cu pista a fost înregistrată o bracare  

a direcției spre maxim stânga timp de 4 secunde. Viteza la sol a aeronavei 

fiind de 111 kt în scădere; 

11. La aproximativ 400 m după contactul cu pista a fost aplicată comanda direcției 

spre dreapta până aproape de valoarea maximă timp de 3 secunde. Viteza  

la sol a aeronavei avea valoarea de 91 kt în scădere; 

12. La aproximativ 530 m după contactul cu pista a fost aplicată comanda direcției 

către maxim stânga timp de 8 secunde, concomitent cu comanda de ruliu 

aproape complet stânga. Viteza la sol a aeronavei a fost 79 kt continuând  

să scadă; 

13. La aproximativ 720 m după contactul cu pista, deviația în dreapta axului pistei 

era de aproximativ 25 m (lățimea pistei este de 45 m), aeronava ieșind din 

pistă; 

14. La aproximativ 800 m după contactul cu pista aeronava a reintrat pe suprafața 

betonată a pistei viteza la sol fiind de 47 kt în scădere; 

15. La aproximativ 860 m după contactul cu pista aeronava a traversat axul pistei, 

îndreptându-se spre marginea din stânga a acesteia, viteza la sol a aeronavei 

fiind 24 kt în scădere; 

16. La ora 15:12:16 UTC la aproximativ 870 m după contactul cu pista, aeronava  

s-a oprit în partea stângă a pistei; 

17. Pe tot timpul evoluției pe sol a aeronavei, echipajul nu a folosit steering-ul 

(sistemul de control al direcției pe sol) și nici sistemul de frânare al acesteia; 

18. Din momentul în care aeronava a luat contact cu pista cu toate cele trei jambe 

și până în momentul în care aeronava a ieșit din pistă în partea laterală 

dreapta, durata evoluției aeronavei a fost de 17 secunde, și au fost înregistrate 

trei comenzi ale direcției până la valorile maxime de bracare cu accelerații 

laterale mari (stânga LATG +0,32G, dreapta LATG -0,50G, stânga LATG 

+0,68G). 
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3.2 Cauza producerii incidentului grav 

Cauza probabilă a producerii incidentului grav o constituie acționarea 

inadecvată a comenzilor de manșă și palonier după luarea contactului aeronavei  

cu pista, care a dus la pierderea parțială a controlului rulajului aeronavei  

și la imposibilitatea menținerii acesteia în limitele suprafeței de rulare ale pistei.  

Factori contributivi: 

-   Neefectuarea Descent Check-list pe timpul zborului de apropiere; 

- Comenzile improprii de palonier pentru corectarea direcției de rulaj  

a aeronavei la viteză mai mare de 70 kt și neacționarea steering-ului (sistemul 

hidraulic de control al roților de bot pe sol) atunci când viteza la sol a aeronavei  

a scăzut sub 70 kt. 

-    Neacționarea sistemului de frânare al aeronavei  

 

 4. RECOMANDĂRI 

Comisia de investigație face următoarele recomandări de siguranță: 

1. Se recomandă TAROM S.A. efectuarea unei revizuiri amănunțite  

a programelor de instruire a echipajelor de zbor, inclusiv instruirea recurentă  

și gestionarea resurselor de echipaj (CRM), pentru a asigura efectuarea  

și respectarea check-list-urilor de către piloții detașamentului ATR. 

2. Se recomandă TAROM S.A. elaborarea și implementarea unor măsuri 

sistematice pentru a se asigura că toate echipajele ATR respectă procedurile  

de operare standard (POS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru întocmirea Raportului  

de investigaţie privind siguranţa zborului sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Autoritatea  

de Investigaţii şi Analiză pentru Aviaţia Civilă, conform prevederilor legale.  
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