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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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În data de 13.10.2016, aeronava de tip ATR 72-212A, înmatriculată YR-ATI, 

având la bord 38 de pasageri și 4 membri de echipaj, a fost planificată să execute 

zborul comercial\ transport pasageri ROT717 pe ruta LROP (Aeroportul Internațional 

Henri Coandă București) – LRIA (Aeroportul IAȘI) – LROP. 

După îmbarcarea pasagerilor, efectuarea rulajului şi alinierea la pista 08L, 

aeronava a început rulajul pentru decolare dar, după  scurt timp, echipajul a întrerupt 

decolarea ca urmare a sesizării unor vibrații la roata de bot.  

         După întreruperea decolării  aeronava a degajat pista pe la capătul acesteia, 

pe calea de rulare ”O” , a continuat pe căile de rulare ”P” și C și s-a intors pe 

platformă la poziția de parcare.  

 S-a procedat la controlul amănunțit al pistei 08L și au fost găsite  elemente 

metalice și cioburi de sticlă care au fost identificate ca fiind resturi de  balize 

marginale. S-a constatat lipsa unor balize, toate de pe latura de sud a pistei 08L. 

 Incidentul grav s-a produs ca urmare a alinierii și a rulajului pentru decolare 

pe  linia balizajului luminos marginal dreapta al pistei.  
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1. INFORMAŢII PRELIMINARE 

 Istoricul zborului 1.1

              În perioada 12.10.2016 – 13.10.2016, echipajul aeronavei de tip ATR-72-

212A, înmatriculată YR-ATI, trebuia să execute următoarele sectoare de zbor astfel: 

- 12.10.2016: LROP (Aeroportul Internațional Henry Coandă 

București) – LUKK  (Aeroportul Internațional Chișinău, Moldova); 

- 13.10.2016: 

                 LUKK – LROP; 

                 LROP – LRIA (Aeroportul IAȘI); 

                 LRIA – LROP; 

   În data de 13.10.2016, aeronava de tip ATR 72-212A, înmatriculată YR-ATI, 

având la bord 38 de pasageri și 4 membri echipaj, a fost planificată să execute zborul 

comercial de transport pasageri (cod cursă ROT717) pe ruta LROP – LRIA– LROP. 

         După îmbarcarea pasagerilor și pornirea motoarelor, la ora 18.08 UTC  

(21.08 LT), aeronava a început rulajul din poziția de parcare pentru pista 08L. 

Intrarea și alinierea pe pista 08L a avut loc la ora 18.16 UTC (21.16 LT). După 

alinierea la pistă, echipajul a solicitat o întârziere a decolării cu 30 sec., deoarece  

o altă aeronavă decolase cu puțin timp înainte de pe aceeași pistă. 

          Aeronava a început rulajul pentru decolare dar, după scurt timp, echipajul  

a întrerupt decolarea, motivul declarat turnului fiind sesizarea unor vibrații la roata  

de bot.  

         După întreruperea decolării, aeronava a degajat pista pe calea de rulare ”O”,  

a continuat pe căile de rulare ”P” și ”C” și s-a întors pe platformă la poziția  

de parcare.  

     După ce pista a fost declarată liberă de către aeronava YR-ATI, unei alte 

aeronave, înmatriculată YR-ASB, i s-a permis intrarea și alinierea în vederea 

decolării pe pista 08L, comunicându-i-se să aștepte efectuarea unui control al pistei. 

      Personalul aeroportului a efectuat controlul pistei folosind o mașină  

de serviciu. Traiectul urmat a fost următorul: intrare la pistă pe calea de rulare ”V” 

către pragul 08L, pe partea de nord și întoarcere înaintea aeronavei aliniate, 

continuând pe partea de sud până la intersecția cu calea de rulare ”V”,  

de unde s-a mers axial, degajând pista la capăt, pe calea de rulare ”O”.  

La acest control nu a fost observat nimic anormal. 

          Dupa acest control, de pe pista 08L au mai decolat 3 curse comerciale. 

 Personalul aeroportului din tura de serviciu a solicitat controlul aeronavei  

YR-ATI ajunsă la locul de parcare. S-a constatat că fuselajul ventral al aeronavei,  

în spatele jambei de bot prezenta mai multe deformări ca urmare a unor lovituri, 
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unele dintre ele cu străpungerea învelișului aeronavei și, deasemenea, cel puțin trei 

pale ale elicei motorului din partea stângă prezentau urme de lovituri. 

        În urma constatărilor controlului la aeronavă s-a procedat la controlul amănunțit 

al pistei 08L și au fost găsite elemente metalice și cioburi de sticlă care au fost 

identificate ca fiind resturi de balize marginale. S-a constatat lipsa a 6 balize 

(numerele 3, 4, 5 ,6, 14 și 16), toate de pe latura de sud a pistei 08L. 

             În urma acestor constatări, pista 08L/26R a fost închisă. 

 

1.2 Victime  

Nu este cazul 

1.3 Avarii ale aeronavei 

La controlul aeronavei au fost constatate: 

- deteriorări la anvelopa stânga față 

 

Fig 1. Anvelopa din față stânga 
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Fig.2 Anvelopa deteriorată 

 

 

 - urme de lovituri cu străpungeri în fuselajul ventral 

 

Fig.3 Lovituri fuselaj ventral 
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Fig.4 Lovitură fuselaj ventral 

 

 

Fig. 5 Lovitură cu străpungere fuselaj ventral 
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- pală  elice motor 1 

 

 

Fig.6 Pală elice lovită 

 

1.4 Alte pagube produse 

Au fost distruse șase balize luminoase (numerele 3, 4, 5 ,6, 14 și 16), toate  

de pe latura de sud a pistei 08L. 

 Date legate de echipajul aeronavei 1.5

Pilot Comandant  Femeie, 32 ani 

Licența  ATPL(A), în termen de valabilitate 

Certificat medical 
Clasa I  cu restricție VDL (correction for defective distant 

vision) , în termen de valabilitate 

Experiență de zbor 4723 ore 

 

Copilot Femeie, 31 ani 

Licența  ATPL(A), în termen de valabilitate 

Certificat medical 
Clasa I  cu restricție VDL (correction for defective distant 

vision) , în termen de valabilitate 

Experiență de zbor 1488 ore 
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 Informații despre aeronavă 1.6

Aeronava implicată în incident este de tipul ATR 72-212A, destinată zborurilor 

regionale, scurt curier. 

  Este o aeronavă de construcție clasică, având aripa sus. Cabina pasagerilor 

este amenajată pentru transportul a 68 de pasageri, într-o așezare 2+2,  cu un singur 

culoar median.  

 

Fabricantul și tipul aeronavei Avions de Transport Regional – ATR 72-212A 

Număr de serie și anul fabricației  SN 867 / 2009 

Statul și marca de înmatriculare  România  YR-ATI 

Proprietar TAROM 

Deținător (Operator) TAROM 

Certificat de Navigabilitate În termen de valabilitate 

Număr total de ore 14809 

 

 

Motoarele aeronavei sunt de tipul turbopropulsor cu turație de lucru constantă. 

Fiecare antrenează o elice cu 6 pale, cu pas variabil controlat automat.  

Întreținerea aeronavei a fost efectuată în conformitate cu programul de 

întreținere aprobat. 
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1.7 Situația meteorologică 

Conform METAR-ului emis pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă 

București din data de 13.10.2016 la ora 21:30 LT (18:30 UTC). 

        METAR LROP 131830Z 11005KT CAVOK 08/07 Q1019 NOSIG= 

- Direcția vântului = 110°; 

- Viteza vântului = 5KT (2,5 m/s); 

- Fără nori sub 1500 m sau sub altitudinea minimă de sector/fără nori de tip 

convectiv și fără fenomene meteorologice semnificative; 

- Vizibilitatea  = peste 10 KM; 

- Temperatura aerului = 08°C; 

- Presiunea atmosferică = 1019 mb. 

1.8 Mijloace de navigaţie 

Pentru pista 08L care avea pragul decalat sistemul ILS avea operațional doar 

subsistemul de direcție (localizer - LOC). 

Aeronava era echipată cu echipamente de navigație aprobate. Niciun defect 

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

1.9 Comunicaţii 

Echipajul a fost în permanentă legătură radio cu GROUND OTP și TWR OTP, 

a efectuat read-back-urile obligatorii corect. Indicațiile de rulaj și aliniere emise  

de  cele două unități de control ale traficului aerian au fost corecte și concise. 

1.10 Date despre aerodrom  

Aeroportul Internațional Henri Coandă București (IATA:OTP, ICAO:LROP) 

este cel mai mare aeroport din Romania și este situat în  zona metropolitană  

a Bucureștiului, în orașul Otopeni, județul Ilfov. 

         LROP are două piste de decolare-aterizare paralele în lungime de 3500 m 

situate pe direcțiile 08L/26R și 08R/26L și mai multe căi de rulare care sunt 

prezentate mai jos: 
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Fig.7 Harta  Aeroportului București / Henri Coandă (LROP) 

  Aeroportul BUCUREȘTI/Henri Coandă  este dotat cu sistemul A-SMGCS 

(Advanced Surface Movement Guidance and Control System / Sistem avansat  

de control și ghidare pe suprafața de mișcare) care este gestionat de către 

ROMATSA și este utilizat pentru: 

- a monitoriza mișcările aeronavelor și vehiculelor pe suprafața de manevră; 

- a furniza informații direcționale către piloții aeronavelor și conducătorii 

vehiculelor, după cum este necesar, și 

- a furniza îndrumare și asistență pentru mișcarea sigură și eficientă  

a aeronavelor și vehiculelor pe suprafața de manevră. 

          La data producerii evenimentului pista 08L avea pragul decalat, intrarea  

pentru aliniere și decolare pe această direcție efectuânu-se pe calea de rulaj W. 
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Turnul de control (Otopeni TWR) și Ground Otopeni 

Conform: 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 923/2012 AL COMISIEI  

din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului 
și a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile și procedurile din navigaţia 
aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 
730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 

SECŢIUNEA 7 

Servicii de trafic 
aerian 

SERA.7001  Generalităţi – Obiectivele serviciilor de trafic aerian 

Obiectivele serviciilor de trafic aerian sunt: 
 

(a) prevenirea coliziunilor între aeronave; 

 
(b) prevenirea coliziunilor între aeronavele  aflate pe  

suprafaţa  de  manevră  și obstacolele aflate pe 
suprafaţa respectivă; 

 
(c) fluidizarea și menţinerea unui flux ordonat al traficului aerian; 

 
(d) furnizarea  de  indicaţii  și  informaţii  utile  pentru  

desfășurarea  sigură  și eficientă a zborurilor; 
 

(e) notificarea organismelor corespunzătoare în privinţa 
aeronavelor care necesită ajutor în ceea ce privește 
operaţiunile de căutare și salvare, precum și asistarea 
acestor organisme potrivit necesităţilor. 

 

Conform: 

RACR-ATS “Serviciile de Trafic Aerian”, 
ediţia 3.0/2014 

        CAPITOLUL 3 

SERVICIUL DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN 
 
3.10. Utilizarea sistemelor radar pentru mişcarea la sol (SMR) 
3.10.1. În cazul în care nu este posibilă observarea vizuală totală sau parţială a 
suprafeţei de manevră sau 
nu este posibilă suplimentarea observării vizuale, radarul pentru supravegherea 
mişcării la sol (SMR) care 
îndeplineşte cerinţele Anexei 14 OACI, Volumul 1, RACR AD-PETA ediţia în vigoare 
sau alt echipament de 
supraveghere corespunzător trebuie să fie utilizat pentru: 
a) a monitoriza mişcările aeronavelor şi vehicolelor pe suprafaţa de manevră; 
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b) a furniza informaţii direcţionale către piloţi şi conducătorii vehicolelor, după cum 
este necesar; şi 
c) a furniza îndrumare şi asistenţă pentru mişcarea sigură şi eficientă a aeronavelor 
şi vehicolelor pe 
suprafaţa de manevră. 
Îndrumări privind utilizarea SMR se găsesc în Manual of Surface Movement 
Guidance and Control Systems(Manualul Sistemelor de control şi ghidare pe 
suprafaţa de mişcare) (SMGCS) (ICAO Doc 9476) şi Manualon Advanced-Surface 
Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) (Manualul Sistemelor 
avansatede control şi ghidare pe suprafaţa de mişcare) (ICAO Doc 9830) şi Air 
Traffic Services Planning Manual(ICAO Doc 9426). 

 

Sistemul de balizaj 

            Aeroportul Internațional Henri Coandă București este prevăzut  

cu un sistem de balizaj a celor 2 piste care poate emite alarme de diferite niveluri, 

funcție de numărul de lămpi defecte la un moment dat. 

             Conform  Raportului de Investigație Internă de Siguranță Aeronautică al 

Serviciului de Identificare și Management al Riscurilor Operaționale din cadrul 

Companiei Naționale Aeroporturi București a rezultat că: 

În data de 13.10.2016, starea de funcționare a sistemului de balizaj a fost 

următoarea: 

- la ora 18:25:02 LT se aprinde sistemul de balizaj la pista 08L al AIHCB;  

- la ora 21:16:44 LT se primește alarmă nivel 1 (2 lămpi defecte)  
pe circuitul marginal 1 (ora la care s-a întâmplat evenimentul); 

- la ora 21:17:00 LT se primește alarmă nivel 2 (4 lămpi defecte)  
pe circuitul marginal 1; 

- la ora 21:17:54 LT se primește alarmă nivel 1 (2 lămpi defecte)  
pe circuitul marginal 2; 

- TWR OTP, solicită CDT ADJ (comandantului adjunct al aeroportului) 
efectuarea unui control la pista 08L-26R; 

- CDT ADJ, având poziționată aeronava YR-ASB la pragul decalat 08L 
pentru decolare, intră la pista 08L pe calea de rulaj V, se deplasează pe 
partea de nord a pistei către aeronava poziționată pentru decolare, 
întoarce înaintea intersecției pistei cu calea de rulaj W, continuă controlul 
pe partea de sud a pistei până la calea de rulaj V de unde, deplasându-
se în axul pistei degajează pe calea de rulaj O raportând ”….stânga 
liberă, totul normal….”; 

- TWR OTP aprobă decolarea aeronavei YR-ASB; 

- CDT ADJ efectuează o vizualizare a aeronavei YR-ATI și constată că 
fuselajul ventral al aeronavei, în spatele jabei de bot, prezenta mai multe 
deformări în urma unor lovituri, unele dintre acestea cu străpungerea 
învelișului; 
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- CDT ADJ solicită închiderea imediată a pistei 08L- 26R și la controlul 
amănunțit al acesteia constată distrugerea balizelor marginale nr. 3,4,5,6 
aflate între căile de rulaj W și V, precum și distrugerea balizelor 14 și 16 
poziționate după calea de rulaj V, tot pe marginea sudică a pistei. 

                 

 

Fig.8 Harta temporară de aerodrom cu marcajele și balizajul pistelor și căilor de  rulare, valabilă  

la data producerii evenimentului 
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Fig.9 Imagine balizaj marginal 

 

Fig.10 Fragmente balize pe pistă 

În intervalul 21:29:44 și 21:33:00, sistemul de balizaj a avut 3 alarme  

de defecțiune (două de nivel 1 și una de nivel 2) . În acest interval de timp au decolat 

3 curse comerciale. 
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1.11 Înregistratoare de zbor  

Aeronava ATR 72-212A, YR-ATI este echipată cu Înregistrator digital al parametrilor de zbor 

(DFDR) și Înregistrator voce (CVR). 

Ambele înregistratoare au fost preluate de comisia de investigații AIAS  

în vederea descărcării și analizei datelor înregistrate. Datele obţinute au fost utilizate  

în analizarea acestui eveniment. 

1.12 Informaţii despre impact şi epavă 

Nu este cazul 

1.13 Informaţii medicale şi patologice 

Nu este cazul 

1.14 Incendiu 

Nu este cazul 

1.15 Aspecte privind supravieţuirea 

Nu este cazul 

1.16 Teste şi cercetări 

Pe timpul desfăşurării investigaţiei, cu sprijinul companiei Tarom, care a pus  

la dispoziţie o aeronavă similară şi echipajul aferent, comisia a efectuat pe timp  

de noapte o simulare de aliniere şi decolare pentru a putea evalua condițiile  

de iluminare a pistei, cum sunt percepute acestea din cockpit-ul aeronavei. 

Informaţiile obţinute au fost utilizate în raport. 

1.17  Informații privind managementul și organizația  

Nu este cazul  

1.18  Informații suplimentare  

Operatorul TAROM, la data producerii incidentului, avea emis Manualul  

de Operare (TAROM Operational Manual-part B/ A.O.M. ATR 42/72-212A Ed. 3, 

rev.6, Effective 28 December 2015), manual care la partea B conține ”Aspecte legate  

de utilizarea aeronavei ATR 42/72-212A”. 

La capitolul 2, Proceduri Normale (Normal Procedures) paragraful 2.0.10 

Admiterea în cabina de zbor (Admission to Flight Deck) definește conceptul ”Cabină 

de zbor sterilă” (Sterile cockpit concept), iar în paragraful 2.0.10.2 stabilește 

procedurile ”Accesul în cabina de zbor/ Părăsirea cabinei de zbor”(Cockpit 

Access/Egress Procedure). 



 
Incident grav - ATR-72 - YR-ATI - LROP - Județul Ilfov - 13.10.2016 - AIAS 

Page 18 of 29 
  

2.0.10……”Conceptul Cabină de zbor sterilă”: membrii echipajului trebuie  

să desfășoare doar acele activități legate de operarea în siguranță a aeronavei  

pe timpul fazelor critice ale zborului, care sunt: 

- împingerea de la locul de parcare; 

- rulajul aeronavei; 

- decolarea aeronavei; 

- aterizarea aeronavei; 

- zborul sub FL 100, exceptând situația când acesta este nivelul de croazieră, 

și oricând pilotul comandant hotărăște. Membrii echipajului de cabină se vor abține  

de la a intra în cabina de pilotaj sau să apeleze echipajul de zbor prin intermediul 

intercomului, exceptând cazul în care trebuie îndeplinită o procedură sau sunt apelați 

de echipajul de zbor……… 

2.0.10.2” Accesul în cabina de zbor/ Părăsirea cabinei de zbor” 

Accesul/Intrarea în cabina de zbor a persoanelor autorizate este în mod 

normal permis/permisă numai pe timpul fazelor non-critice ale zborului (vezi 

subparagraful ”Conceptul Cabină de zbor sterilă”). Ori de câte ori este necesar, 

intercomunicația trebuie folosită pentru a se permite accesul în cabina de zbor. 

 

2. ANALIZA 

        În perioada 12.10.2016 – 13.10.2016, echipajul aeronavei de tip ATR-72-212A, 

înmatriculată YR-ATI, trebuia să execute următoarele sectoare de zbor astfel: 

- 12.10.2016: LROP – LUKK  

- 13.10.2016: 

                 LUKK – LROP; 

                 LROP – LRIA; 

                 LRIA – LROP. 

        Astfel, în data de 12.10.2016 aeronava a decolat la ora  22:10 LT (19:10 UTC) 

pentru zborul comercial ROT207 LROP – LUKK și a aterizat la ora 23:17 LT (20:17 

UTC). După aterizare echipajul s-a deplasat la hotel unde s-a cazat și a stat până  

a doua zi. 

        A doua zi, echipajul a sosit la Aeroportul Internațional Chișinău, Moldova  

în jurul orei 18:30 LT pentru zborul comercial ROT204 LUKK – LROP. Aeronava 

a sosit de la București cu o întârziere de aproximativ 30 de minute. Echipajul  

a preluat aeronava sosită de la București și, după efectuarea tuturor procedurilor  

și îmbarcarea pasagerilor, a decolat către LROP, unde a aterizat la ora 20:25 LT 

(17:25 UTC). După aterizare, aeronava a rulat și oprit la Apron 2, loc de parcare 222. 
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Până la sosirea pasagerilor pentru cursa LROP-LRIA echipajul de zbor  

a rămas la aeronavă, dar a părăsit cabina de zbor (cockpit).  

         Conform procedurilor, după aterizarea de la Chișinău, aeronava a fost supusă 

în totalitate (cabină pasageri și cockpit) controlului de siguranţă, a fost alimentată  

cu carburant și s-a procedat la salubrizarea interioriorului cabinei pasagerilor  

și a cockpit-ului, în vederea efectuării efectuării următorului zbor. 

         Pilotul comandant a efectuat procedura ”exterior walk around”, pentru a evalua 

vizual starea aeronavei. În timp ce verifica starea aeronavei, un tehnic de sol  

a remarcat că jamba roții de față a aeronavei pare să aibă o presiune de azot mai 

mică decât normal. S-a considerat că nu se impune nicio intervenție la aeronavă  

și că zborul se poate executa în deplină siguranță. 

         După îmbarcarea pasagerilor, echipajul a efectuat ”FINAL COCKPIT 

PREPARATION” check-list în vederea pornirii motoarelor. În opinia comisiei  

de investigație, având în vedere că în interiorul cockpit-ului au intrat persoane din 

afara echipajului de zbor, echipajul ar fi trebuit să înceapă pregătirea cabinei cu 

checklist-ul ”PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION” conform  ”FLIGHT CREW 

OPERATING MANUAL” ATR 72 (F.C.O.M. ATR72 Cap. 2.03 Normal Procedures, 

Preliminary - All steps have to be performed before the first flight of the day or 

following a crew change or maintenance action). 

         Conform înregistrărilor avute la dispoziție de către comisia de investigație, 

succesiunea desfășurării evenimentului în timp a fost următoarea: 

o La ora 21:06 LT (18:06 UTC), echipajul de zbor solicită pornirea motoarelor 

aeronavei, de la GND  OTP (Otopeni ground); 

o După pornirea motoarelor, la ora 21:08 LT, echipajul de zbor solicită rulajul, 

pe care îl execută fiind în legătură radio în continuare cu GND OTP; 

o Când aeronava era  pe calea de rulaj ”O” și se apropia de intersecția  

cu calea de rulaj ”W”, echipajul a intrat în legătură radio cu TWR OTP 

(Otopeni tower) și a fost autorizat să intre, să se alinieze și să aștepte 

permisiunea de decolare de pe pista 08L. 

o Pentru intrarea si alinierea pe pistă, inițial pilotul a urmat marcajul galben 

central al căii de rulare W, care conduce la axul central al pistei.  

La momentul intrării pe pistă a virat la stânga, părăsind acest marcaj.  

o După această manevră, a virat dreapta aliniidu-se pe linia balizajului 

marginal lateral dreapta al pistei, crezând că este axul central al acesteia. 
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Fig.11 Manevra executată pentru aliniere 

            După aliniere, echipajul a continuat efectuarea check-list-ului conform FCOM 

ATR72 Normal Procedures Cap 2.03 Before Take Off ”Below the line” (items must be 

done when clear to line up): 

             …………………………………………………………….. 

                            When lined up 

 ALL   LATERAL FD BAR………………………….CENTERED 

            Check HDG=RWY HDG 

           ……………………………………………………………….. 

OTP TWR a transmis mesajul de aprobare a decolării. 

        După primirea aprobării de decolare, echipajul a cerut întârzierea acesteia  

cu 30 de secunde, pentru separare temporală si spațială față de o aeronavă decolată 

anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Aeronava a început rulajul și după aproximativ 700 m, la o viteză indicată  

de 82  kt, a întrerupt decolarea justificând această acțiune prin apariția unor vibrații 

 la roata de față:  

18:16:44 ROT717: ”ROT717 stopping”; 

            CTA TWR: ”Roger ROT717. Do you need any assistance on the 

runnway? 

              ROT717: ”Negative; 

           CTA TWR: ”Roger ROT717, if able vacate via taxiway Oscar; 

              ROT717: ”Will vacate via Oscar; 

  18:17:45 CTA TWR: ”ROT717 can you please tell me the reason? 

              ROT717: ”Vibrații la roata de bot”. 
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După întreruperea decolării, aeronava a degajat pista 08L pe calea de rulare 

”O”, apoi a urmat căile de rulaj ”P” și ”C” și s-a intors la locul de parcare.    

Comisia de investigație, cu sprijinul operatorului, a efectuat o simulare  

cu același tip de aeronavă, tot pe timp de noapte, pentru a putea evalua condițiile  

de iluminare a pistei și cum sunt percepute acestea din cockpit-ul aeronavei. 

Echipajul care a efectuat simularea a aliniat aeronava la ieșirea de pe calea de rulaj 

”W”, cât mai aproape de linia balizajului marginal dreapta (din sud) al pistei, după 

care a efectuat un rulaj pentru a simula decolarea. Acest rulaj a fost efectuat  

cu menținerea acestei direcții până la depășirea intersecției pistei cu calea de rulaj 

”V”, după care a revenit pe axul pistei degajând apoi pe calea de rulaj ”O”. 

 

Fig.12  Aliniere cu axul central în stânga – vedere din cockpit 
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Fig.13 Aliniere pe axul central- vedere din cockpit 

  Înregistrările obținute în această simulare relevă diferența de imagine  

de ansamblu al balizajului pistei la alinierea  aproape de balizele marginale  

și în cazul alinierii în axul pistei. 

             Conform înregistrărilor CVR (Cokpit Voice Recorder) sunt de menționat 

următoarele: 

- pe toată durata de la pornirea motoarelor, a rulajului, alinierii pe pistă și până 

la momentul începerii rulajului pentru decolare, în cabina echipajului de zbor s-au 

înregistrat și alte convorbiri nerelevante pentru fazele critice ale zborului. 

 - după ce aeronava a obținut permisiunea de aliniere pe pista 08L, echipajul 

din cockpit a transmis echipajului de cabină mesajul pentru ocuparea locurilor  

în vederea decolării: 

 ”Cabin crew take your seat for Take Off”.  

- după 37 secunde de la transmiterea acestui mesaj, o însoțitoare de bord a  

intrat în cockpit-ul avionului, desfășurându-se o discuție nerelevantă pentru faza 

zborului. 

 

Traseul urmat de aeronava YR-ATI, de la poziția de staționare până  

la degajarea pistei, după întreruperea decolării de pe pista 08L, conform datelor GPS 

colectate de comisia de investigație scoate în evidenţă manevra executată pentru 

aliniere şi alinierea pe linia balizajului marginal dreapta. 
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Fig14. Evoluţie aeronavă reconstituită după datele GPS 

Aceste date au fost confruntate și validate de înregistrările sistemului radar  

A-SMGCS și au contribuit la realizarea unui film al evenimentelor corect și obiectiv. 

Comisia de investigație a extras imagini semnificative ale unor poziții 

succesive referitoare la mișcarea la sol a aeronavei YR-ATI (call sign ROT 717), 

înregistrate de sistemul radar A-SMGCS. 

Momentul când aeronava  se află pe centrul căii de rulaj W și este în legătură 

radio cu TWR OTP: 

 

Fig.15 ROT717 pe calea de rulare ”W” înainte de intrarea pe pista 08L 
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Momentul când aeronava este aliniată pe balzajul luminos lateral dreapta  

al pistei 08L unde așteaptă aprobarea pentru decolare, poziție în care va staționa 

aproximativ 1 min și 15 sec.: 

 

Fig.16 ROT717 aliniată pe balizajul luminos lateral dreapta a pistei. 

Momentul când aeronava începe rulajul în vederea decolării, aliniată  

pe balizajul luminos lateral dreapta al pistei 08L fără a executa nicio corecție  

de direcție: 

 

Fig.17 ROT717 în momentul începerii rulajului pentru decolarea de pe pista 08L 
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Aeronava depășește intersecția căii de rulaj ”V” cu pista 08L, fiind  

în continuare în procesul de rulare pentru decolare: 

 

                                    Fig.18 ROT717 în timpul rulajului pentru decolare 

După aproximativ încă 150 metri de rulaj, pilotul comandant întrerupe 

decolarea din cauza unor ”vibrații la roata de bot” și în mod evident revine pe centrul 

pistei 08L: 

 

 

Fig.19 ROT717 după întreruperea decolării 
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Sistemul este exploatat de controlorul de trafic la sol, care nu are în atribuții 

verificarea poziției aeronavei pe pistă și care nici nu mai este în legătură radio  

cu echipajul la momentul în care aceasta este aliniată și pregătită pentru decolare. 

Prin urmare, este strict responsabilitatea echipajului cu privire la modul în care  

va executa manevrele de intrare la pistă și aliniere în vederea decolării.   

În imaginile analizate se poate observa că aeronava nu s-a aliniat 

corespunzător pe centrul pistei, iar rulajul în vederea decolării, până la întreruperea 

acesteia, a fost executat în întregime pe linia balizajului lateral dreapta al pistei 08L. 

În analiză, comisia a avut în vedere că balizajul luminos al axului căii de rulaj 

”W” este unidirecțional (calea de rulaj ”W” este, în mod uzual, o cale pentru degajare 

rapidă a pistei - RAPID EXIT TAXIWAY), acesta fiind vizibil doar pentru o aeronavă 

care degajează pista. Calea de rulaj ”W” a fost folosită pentru intrare la pistă 

deoarece pragul 08L a fost decalat.  

În aceste condiții, reperele vizuale pentru rulajul în vederea intrării la pistă 

au fost axul marcat cu vopsea galbenă și balizele cu lumină albastră ale marginilor 

căii de rulaj, iar pentru aliniere balizele luminoase de centru pistă și balizajul luminos 

marginal stânga-dreapta pistă. Echipajul aeronavei era familiarizat cu particularităţile 

pistei 08L şi este evident că nu a urmărit stabilirea poziţiei aeronavei în raport  

cu luminile de balizaj ale pistei.  

Biroul de siguranță pentru transport din Australia (Australian Transport Safety 

Bureau) a efectuat în anul 2009 un studiu în care a analizat mai multe evenimente  

de acest gen, studiu intitulat ”Factors influencing misaligned take-off occurrences  

at night”. S-au relevat următorii factori de risc care măresc probabilitatea de apariție  

a acestui tip de eveniment și anume: 

- Operarea pe timp de noapte; 

- Condițiile ambientale de pistă și căi de rulaj, care includ marcajul sau 

iluminare confuză de intrare la pistă, suprafețe adiționale pistei, lipsa 

iluminării axului pistei si a marginilor pistei; 

- Distragerea atenției sau neatenția echipajului de zbor; 

- Condiții meteorologice dificile sau vizibilitate redusă; 

- Pragul pistei decalat sau decolarea de la intersecție; 

- Primirea de aprobări de la controlorul de trafic atunci când aeronava intră 

la pistă sau când este în rulaj; 

- Oboseala echipajului.   

În opinia comisiei de investigație, la producerea acestui eveniment  

au contribuit următorii factori relevați și în studiul amintit: 

- Operarea pe timp de noapte; 

- Condiție ambientală de cale de rulaj, respectiv lipsa iluminării axului 

acesteia; 

- Distragerea atenției și neatenția echipajului; 

- Pragul pistei decalat. 
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Comisia de investigație consideră că mai pot fi evidențiați încă doi factori 

contributivi la producerea evenimentului: 

- nefolosirea tuturor resurselor și mijloacelor de confirmare pozitivă a poziției 

avionului, cum ar fi verificarea încrucișată, efectuată de pilotul secund și căpitan,  

a reperelor vizuale (luminile axului central și ale balizajului marginal) și a mijloacelor 

de navigație de la bord (verificările conform FCOM: FD BAR CENTERED, 

HDG=RWY HDG). 

- comportamentul echipajului, care a fost cauzat de rutină, iar acțiunile 

acestuia nu au fost conform CRM (Crew Resource Management).  

CRM este o formă a lucrului în echipă a echipalelor de zbor, practic  

referindu-se la gestionarea optimă a tuturor resurselor oferite de: tehologia 

aeronavelor, echipajul de zbor, mijloace de navigație, controlori de trafic aerian, etc. 

CRM este un concept prin intermediul căruia se intenționează să se reducă 

greșelile/erorile și să crească eficiența acțiunilor echipajelor de zbor și poate fi definit 

ca fiind folosirea eficientă de către acestea a tuturor resurselor disponibile (informații, 

echipament material și resurse umane) pentru realizarea unor operațiuni de zbor 

eficiente și în siguranță. 

În conformitate cu CRM, atribuțiunile fiecărui membru al echipajului sunt clar 

definite pentru fiecare fază a zborului. 

  Pilotul secund a declarat că a stat în permanență cu privirea în cabină, chiar 

dacă înainte de decolare, aeronava, după aliniere, a mai stat suplimentar  

30 de secunde înaintea începerii rulajului pentru decolare.  

Pilotul secund nu a monitorizat în mod continuu manevrele pe timpul rulajului 

și nici spațiul înconjurător, iar pilotul comandant, probabil pe fondul rutinei, a abordat 

incorect o fază critică a zborului, respectiv alinierea în vederea decolării. Suplimentar, 

atenția echipajului a fost distrasă și de discuții irelevante,  

Analizând înregistrările sistemului A-SMGCS se poate observa momentul 

când aeronava revine pe centrul pistei, după care rulează pînă la degajarea pe calea 

de rulaj ”O”. Se poate considera că echipajul a realizat că rulajul în vederea decolării 

a fost executat în mod greșit pe linia balizajului luminos lateral dreapta al pistei 08L. 

În opinia comisiei de investigație, pilotul comandant ar fi trebuit să raporteze 

controlorului de trafic aerian motivul real al întreruperii decolării, pentru a preveni 

expunerea următoarelor aeronave la riscul reprezentat de resturile balizelor  

de pe pistă (FOD). 

Comisia de investigație consideră că nu a funcționat nici ultima măsură  

de siguranță care ar fi trebuit să prevină ca alte trei aeronave să decoleze  

de pe o pistă contaminată cu FOD, și anume primul control al pistei efectuat de către 

personalul desemnat al aeroportului. 
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3. CONCLUZII 

3.1 Constatări 

1. După efectuarea procedurilor de securitate și curățenie, echipajul  

n-a reluat checklistul de la ”PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION” conform 

”FLIGHT CREW OPERATING MANUAL”, care prevede: ”All steps have to be 

performed before the first flight of the day or following a crew change or maintenance 

action” (Secțiunea NORMAL PROCEDURES/ PRELIMINARY). 

2.  După obținerea aprobării de rulaj, echipajul  de zbor nu a aplicat conceptul Sterile 

Cockpit așa cum este prevăzut în Operations Manual Part B Aeroplane Operating 

Matters ATR42/72-212A Cap.2 Normal Procedures Para.2.0.10 „Admission to Flight 

Deck/ Sterile cockpit concept”   

3. Conform declarațiilor, pilotul comandant, care a executat rulajul aeronavei, nu purta 

ochelarii prevăzuți de Licența Medicală, la partea XIII Limitări; 

4.  La intrarea pe pista 08L, aeronava a urmat inițial linia galbenă centrală  

a căii de rulare W, după intrarea la pistă a virat stânga părăsind linia galbenă, apoi  

a virat  dreapta și s-a aliniat pe direcția balizajului luminos lateral dreapta al pistei; 

5. Aeronava a inițiat decolarea, iar după aproximativ 700 m, la o viteză indicată  

de 82 kt, echipajul a întrerupt decolarea, motivul declarat fiind sesizarea unor vibrații 

la roata de față; 

6. După întreruperea decolării, aeronava a degajat pista pe calea de rulare  

”O”, a continuat  pe căile de rulaj ”P” și ”C”, până la locul de parcare; 

7. Personalul de serviciu a efectuat controlul pistei cu intrare pe calea 

de rulare V către pragul  decalat 08L, pe partea de nord și întoarcere înaintea 

aeronavei aliniată pentru decolare, continuând pe partea de sud până la intersecția 

cu calea de rulare V, de unde s-a mers axial, degajând pista la capăt, pe calea  

de rulare O. La acest control nu s-a observat nimic anormal; 

8. În intervalul 21:29:44 și 21:33:00, de pe pista 08L au mai decolat 3 curse comerciale, 

iar sistemul de balizaj a avut 3 alarme de defecțiune (două de nivel 1 și una  

de nivel 2); 

9. Personalul aeroportului din tura de serviciu a solicitat controlul aeronavei ajunsă  

la locul de parcare. În urma acestui control s-a solicitat închiderea pistei 08L/26R; 

10. La controlul amănunțit al pistei 08L au fost găsite bucăți de balize (elemente metalice 

și cioburi de sticlă) care au fost identificate ca fiind balize marginale. Au fost 

identificate un număr de 6 balize lipsind complet din pozițiile lor (balizele cu numerele 

3, 4, 5 ,6, 14 și 16), toate de pe latura de sud a pistei 08L 
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3.2 Cauza producerii incidentului grav 

Cauza producerii incidentului grav o constituie alinierea și rulajul pentru 

decolare pe linia balizajului luminos marginal dreapta al pistei.  

         Cauze favorizante: 

- Neatenția echipajului în această fază a zborului; 

- Distragerea atenției echipajului în această fază a zborului; 

- Aeronava n-a urmat linia ce marchează centrul căii de rulare W. 

 

 

 

4. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ 

 

În urma acestui incident grav, comisia de investigație nu face recomandări 

privind siguranța aviației civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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