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În “Raportul Anual de Siguranță AIAS” publicat în anul 2020, coliziunile cu păsări au fost 
identificate ca fiind cel mai raportat tip de eveniment de aviație civilă. Aceste evenimente 
reprezintă o problemă de actualitate, care cauzează anual, daune aeronavelor la nivel 
internațional și național. În România este înregistrat un procent semnificativ de evenimente 
raportate la nivel național și constituie un subiect important de siguranță pentru aviația 
civilă, care necesită analiză. 

Prezentul raport analizeazp coliziunile cu păsări, produse în România în proximitatea 
aeroporturilor internaționale în perioada 2010 – 2020, ce are scopul de a informa publicul 
interesat asupra situației naționale a evenimentelor de acest tip, în care au fost implicate 
aeronave utilizate de aviația comercială, precum și a efectelor acestora asupra siguranței 
zborului.  

Prin această analiză se dorește a arăta care este evaluarea riscurilor subiectului de siguranță 
abordat și modul în care este afectat nivelului de siguranță pentru operațiunile de aviație 
civilă comercială. 

Pentru analiză au fost utilizate informații înregistrate în baza de date națională ECCAIRS,  
în urma evenimentelor raportate în perioada 2010 – 2020. 

 

Structura raportului 

Raportul conține șapte secțiuni și două anexe. Informațiile utilizate în acest raport au fost 
actualizate la data de 30.03.2021.  

În acest document sunt analizate evenimente de tip coliziune cu păsări, care au fost 
colectate și stocate în baza de date AIAS, ori de câte ori: 

− operatorul unei aeronave a raportat o coliziune cu pasări; 

− personalul operatorului aeronavei, însărcinat cu operațiunile de reparații  
și întreținere, stabilește faptul că defecțiunea suferită de aeronavă este rezultatul 
unei coliziuni cu o pasăre și a raportat evenimentul; 

− personalul aeroportului, implicat în activitățile de combatere a pericolului 
reprezentat de faună, a observat că o aeronavă a lovit o pasăre ori a stabilit  
că rămășițele descoperite în timpul controlului pistei au rezultat în urma unei 
coliziuni și a raportat evenimentul. 
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Distribuția numărului de coliziuni cu păsări în perioada 2010 - 2020 

 
În perioada 2010 – 2020, au fost colectate 1734 de coliziuni cu păsări, produse  
pe teritoriul României, după cum se poate observa din graficul de mai jos, acestea  
au înregistrat o creștere semnificativă în perioada anilor 2017 – 2019. Așadar, în anul 2017 
au fost notificate 229 de astfel de evenimente, iar în 2019, numărul coliziunilor cu păsări   
a crescut cu 59% față de 2018, fiind în total 318 evenimente. 
 
Graficul de mai jos evidențiază situația pe anul 2020, în care a fost înregistrat un număr  
de 135 de evenimente, fiind sub media ultimilor 9 ani, care este egală cu 163,4 evenimente 
pe an, cu un procent mai mic cu aproximativ 58% față de anul precedent. Acest fapt este  
o consecință directă a pandemiei mondiale de SARS-CoV-2, ce a avut în România punctul  
de început în luna martie 2020.  
 
În graficul 1, este reprezentată rata procentuală a coliziunilor cu păsări raportate, calculată 
din numărul total de evenimente înregistrate în baza de date națională. Valorile acestei rate 
sunt cuprinse între 6,9% - 13,2%, având o medie pe 10 ani egală cu 10,4%. Din acest calcul 
întelegem care este rata de producere a evenimentului la nivel național. 
 

 

Grafic  1 - Distribuția coliziunilor cu păsări în perioada 2010 - 2020 
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În analiza coliziunilor cu păsări s-a luat în calcul distribuția numărului de evenimente  
pe perioada unui an calendaristic și s-a observat o incidență ridicată a acestora în lunile 
iulie, august și septembrie. Astfel, după cum se poate observa din graficul 2, din totalul  
de 1734 de evenimente raportate în perioada 2010 – 2020, în aceste 3 luni  au avut loc 52,9% 
din evenimente, respectiv 919 evenimente ce s-au produs în perioada iulie – septembrie,  
cu un maxim atins în luna august (363 de evenimente). Acest fapt poate fi explicat  
de numărul ridicat al mișcarilor de aeronave din lunile de vară.

 

 
Grafic  2 - Distribuția coliziuniunilor cu păsări pe lunile anului 

 

Riscul asociat acestui de tip de eveniment se evidențiază prin rata anuală a coliziunilor  
cu păsări la 1.000 de mișcari de aeronavă. Calculul este reprezentat de raportul dintre 
numărul anual de coliziuni cu păsări și numărul de mișcări de aeronavă înregistrate  
pe aeroporturile internaționale din România. În graficul 3 este reprezentă valoarea ratei, 
calculată pentru fiecare din cei 10 ani analizați. Cele mai mici valori sunt întregistrate  
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în perioada 2015 – 2016, iar cele mai mari valori în anii 2019 – 2020. De asemenea, se poate 
observa fluctuația mică a valorii ratei între acești ani, în profida pandemiei de SARS-CoV 19 
ce a afectat traficul aerian la nivel mondial. 

 

 
Grafic  3 - Rata coliziunilor cu păsări per 1.000 de mișcari de aeronavă 

 

Distribuția coliziunilor cu păsări în funcție de severitate 

 

Cele 1734 de evenimente analizate au fost clasificate din punct de vedere al severității 
evenimentului, drept incidente și evenimente fără afectarea siguranței. Este de menționat 
faptul că în baza de date națională, nu au fost înregistrate evenimente încadrate în clasele  
de severitate accident sau incident grav.  

De asemenea, la nivelul AIAS, nu există evenimente de acest tip pentru care să fi fost inițiate 
investigații privind siguranță aviației civile. 

În graficul 3 se poate vizualiza distribuția numărului de evenimente clasificate în funcție de 
clasa de severitate pe cei de 10 ani analizați. Numărul evenimentelor clasificate ca incident 
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este de 551 evenimente, ce reprezintă un procent de 32%, iar procentul evenimentelor, 
clasificate ca evenimente fără afectarea siguranței, fiind de 68%. 

 

 

 
Grafic  4 - Distribuția numărului de evenimente în funcție de severitate 

 

Distribuția numărului de coliziuni cu păsări la nivelul României 

 

În urma analizei datelor disponibile din baza de date națională au fost identificate locațiile 
aerodromurilor cu cea mai mare frecvență pentru producerea acestui tip de eveniment,  
în perioada 2010 – 2020.  

Pentru a păstra confidențialitatea datelor din rapoartele de siguranță trimise către AIAS  
și înregistrate în baza de date ECCAIRS, numele aeroporturilor din România au fost 
secretizate.  

În funcție de locul de producere a evenimentelor, aeroportul A se situează pe primul loc,  
cu un total de 730 de coliziuni cu păsări, reprezentând 41,4% din numărul total  
de evenimente înregistrate. Acesta este urmat, în ordine descrescătoare de aeroportul B  
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cu 194 de coliziuni cu păsări și aeroportul C cu 187 de coliziuni cu păsări, după cum se poate 
observa în graficul 5. 

 

 

Grafic  5 - Distribuția coliziunilor cu păsări produse în zonele aeroportuare din România 

 

Pentru a reliefa mai bine imaginea reală a coliziunilor cu păsări, a fost calculată rata  
de producere a acestui de tip de eveniment pentru o 1.000 de mișcări de aeronavă. Datele 
despre numărul mișcărilor de aeronave utilizate în analiză, au fost puse la dispoziție de către 
Departamentul de Statistică din cadrul Autorității Aeronautice Civile Române. 

Rata a fost calculată pentru primele 3 aeroporturi ca număr de coliziuni cu păsări, conform 
graficului 5, pentru fiecare din cei 10 ani și unde poate fi observată fluctuația valorilor 
acestei rate. 

În urma analizei acestui grafic, se poate concluziona că numărul coliziunilor cu păsări este 
într-o relație de liniaritate cu numărul de mișcări de aeronavă, iar aeroporturile care 
înregistrează un trafic aerian ridicat sunt mai predispuse spre a avea un număr mai mare  
de evenimente din care rezultă coliziuni cu păsări, dar fără a influența semnificativ valoarea 
ratei, iar acesta este cazul aeroportului A. 
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În situația aeroportului B, după cum se poate observa în graficul 6, acesta prezintă o creștere  
a valorilor ratei în perioada 2017 – 2020, chiar dacă numărul de mișcari de aeronavă a scăzut 
în anul 2020 cu aproximativ 50% față de anul 2019.  

Pentru aeroportul C, putem observa de asemenea, o constanță a ratei coliziunilor cu păsări 
pentru cei 10 ani analizați, având valori cuprinse între 0,3 și 1,5. 

 

 
Grafic  6 - Rata coliziunilor cu păsări per 1.000 de mișcari de aeronavă pentru Top 3 aeroporturi 

 

Distribuția numărului de evenimente după faza de zbor 

 

Coliziunile cu păsări se pot produce în majoritatea fazelor de zbor, dar pentru că în România, 
aviofauna include specii care zboară la înalțimi de sub 150 m, la nivel național cele mai 
multe evenimente cu coliziuni cu păsări au loc la altitudine joasă. În graficul 7 se poate 
observa reprezentarea numărului de evenimente în funcție de faza de zbor și putem 
constata incidența de producere a acestui tip de eveniment, care are loc în cele mai 
importante două faze de zbor, decolarea și aterizarea aeronavelor. În aceste două faze de 
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zbor au avut loc 81% din evenimente, fiind considerate fazele de zbor cu cel mai mare risc 
probabil pentru producerea unei coliziuni cu păsări.  

De asemenea, pe lângă evenimentele reprezentate mai jos sunt înregistrate în baza de date 
națională 181 de coliziuni cu păsări, pentru care nu este cunoscută faza de zbor în timpul 
căreia s-au produs. 

 

 

Grafic  7 - Distribuția coliziunilor cu păsări  în funcție de faza de zbor 

 

Distribuția numărului de evenimente după partea lovită a aeronavei 

 

Daunele cauzate de coliziunile cu păsări și impactul asupra zborului pot varia foarte mult. 
Din fericire, situațiile în care coliziunea cu o pasăre poate avaria o aeronavă comercială sunt 
foarte rare, însa nu ar trebui subestimată acestă posibilitate. 

În cele mai rele situații, o pasăre poate străpunge parbrizul aeronavei și ar putea provoca 
răni grave pilotului sau în situația impactului frontal la o viteză mare cu o pasăre pot  
fi  afectate zonelor sensibile ale acestei părți de aeronavă. Este de știut că atunci când viteza 
aeronavei este mare și greutatea păsării este de asemenea, mare, atunci și daunele produse 
de lovituri pot fi mai grave.  

În majoritatea cazurilor, o coliziune cu o pasăre, nu este suficient de violentă pentru  
a provoca daune vizibile aeronavei, dar cu toate acestea fiecare coliziune necesită verificari 
ale avionului și o evaluare exactă a situației. 

Din cele 1734 de evenimente de aviație civilă analizate, doar un număr de 799  
de evenimente conțin informații cu privire la o parte a aeronavei lovite la producerea 
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evenimentului. Din graficul 7 putem observa că zonele care sunt cel mai des lovite ca urmare 
a acestui tip de coliziune sunt: parbrizul – 17%, fuselajul – 14,4% și aripa – 13,8%. 

Dintre cele 799 de evenimente, avem înregistrate 66 de evenimente din care au rezultat 
deteriorări minore ale structurii aeronavelor, ce reprezintă un procent de 3,7%  
din evenimentele totale. 

 

 

Grafic  8 - Distribuția evenimentelor după partea lovită a aeronavei  

 

Pașii următori 

 

Riscul producerii unei coliziuni cu păsări nu poate fi complet eliminat, dar pot fi utilizate mai 
multe metode pentru reducerea eficientă a acestui risc. 

O metodă poate fi reprezentată de informarea cu privire la datele despre posibilitea 
coliziunilor cu păsări din publicațiile de informare ale aeroporturilor (Aviation Information 
Publication) și a raportelor ce conțin date privind concentrațiile mari de păsări și tipurile  
de păsări din zonele de zbor. 

O altă metodă necesară este urmărirea NOTAM-urilor pentru a verifica riscurile raportate, 
înainte de fiecare zbor, unde se pot regăsi informații despre situația prezenței păsărilor  
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în zona aeroporturilor, migrației sezoniere sau a avertismentelor importante privind 
concentrațiile de păsări în zona aeroporturilor. 

După cum s-a putut observa la analiza coliziunilor cu păsări după faza de zbor, există 
posibilitatea nesesizării producerii acestui eveniment în zbor, iar de aceea o etapă 
importantă este reprezentată de verificarea aeronavei înainte și după fiecare călătorie, 
pentru a putea identifica eventuale daune care ar fi putut fi produse. 

După orice lovitură cu păsări, chiar și cu cele de talie mică, aeronava trebuie inspectată 
temeinic după aterizare, deoarece daunele rezultate pot fi suficient de mari încât aeronava 
să nu mai fie navigabilă și să fie necesară întreținerea acesteia. 

Evenimentele din care rezultă coliziuni cu păsări trebuie raportate obligatoriu către AIAS 
pentru a putea cunoaște situația reală a acestui tip de eveniment la nivel național și pentru 
a putea fi luate măsuri de siguranță. 

 

Concluzii 

 

Analiza de față reprezintă o analiză inițială a coliziunilor cu păsări, înregistrate  
în baza de date națională, care are ca scop crearea unei imagini asupra acestui  
tip de eveniment. Acest tip de eveniment este unul dintre cele mai întâlnite, al cărui risc  
nu poate fi complet eliminat, dar poate fi redus.  

De asemenea, punctele importante ale acestui raport sunt: 

  coliziunile cu păsări reprezintă un eveniment de aviație prezent la nivelul României; 

  aceste evenimente au o rată de incidență mare în lunile de vară – toamnă; 

  numărul de coliziuni cu păsări este influețat de numărul de mișcări de aeronavă; 

  la nivelul României, coliziunile cu păsări au fost înregistrate în clase de severitate 

„incident” și „fără afectarea siguranței”; 

  aceste evenimente sunt prezente în jurul tuturor aeroporturilor internaționale din 

România; 
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  fazele de zbor care au cea mai mare incidență de producere a unei coliziuni cu păsări 

sunt aterizarea și decolarea; 

  parbrizul, fuselajul și aripa sunt principalele părți ale aeronavei care sunt lovite  

de păsări; 

 cu cât viteza aeronavei este mai mare și pasărea este mai grea, cu atât riscul este mai 

mare de a apărea o daună mai gravă la aeronava; 

  este obligatorie raportarea tuturor evenimentelor din care au rezultat coliziuni  

cu păsări. 
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Listă acronime și definiții  

Lista acronimelor 

Generale 

AIAS Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile 

ECCAIRS Centrul European de Coordonare a Sistemului de Raportare a 

Incidentelor și Accidentelor 

NOTAM Notice to airmen 

Lista definiților 

Accident Eveniment asociat cu operarea unei aeronave, care, în cazul unei 
aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se 
îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și 
momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau care, în 
cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care 
aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui 
zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și 
sistemul principal de propulsie este oprit, în cursul căruia:  

a) o persoană este rănită mortal sau grav, ca urmare a faptului că:  

- se afla în aeronavă; sau 

- a intrat în contact direct cu o parte a aeronavei, inclusiv cu părți care 
s-au desprins din aceasta; sau 

- a fost expusă direct suflului reactoarelor, 

cu excepția cazului în care rănile se datorează unor cauze naturale, 
sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau când 
persoanele rănite sunt pasageri clandestini care se ascund în afara 
zonelor disponibile în mod normal pasagerilor și echipajului; sau 

b) aeronava suferă o avarie sau o defecțiune structurală care 
afectează caracteristicile de rezistență structurală, de performanță 
sau de zbor ale aeronavei și care, în mod normal, ar necesita reparații 
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majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepția unei 
defecțiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la 
un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la 
elice, extremitățile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roți, 
carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelișul 
aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforații) sau la avarii 
minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul 
de aterizare și cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările 
(inclusiv a perforațiilor radomului); sau  

c) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă.  

(Sursa: Regulamentul (UE) nr. 996/2010 privind investigarea și 
prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă) 

Aerodrom Suprafață delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, 
clădiri, instalații și echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate 
ori în parte, pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a 
aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se 
numește heliport 

Aeronavă Aparatul care se poate menține în atmosferă cu ajutorul altor reacții 
ale aerului decât cele asupra suprafeței pământului 

Aeroport Aerodromul certificat pentru operațiuni de transport aerian 
comercial 

Eveniment O întrerupere operațională, un defect, o eroare sau o altă 
circumstanță operațională anormală, care a afectat sau poate afecta 
siguranța zborului 

Incident Eveniment, altul decât accidentul, asociat cu exploatarea unei 
aeronave, care afectează sau poate afecta siguranța exploatării 
aeronavei 

Notă: evenimentele fără efect asupra siguranței sunt considerate 
incidente 
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Incident grav Un incident ale cărui circumstanțe arată că un accident ar fi fost pe 
cale de a se produce. Deosebirea dintre accident și incidentul grav 
constă în consecințele acestora 

Investigație 
privind 
siguranța 

Activitate efectuată de o autoritate responsabilă de investigațiile 
privind siguranța în scopul prevenirii unor accidente și incidente care 
include culegerea și analizarea informațiilor, expunerea concluziilor, 
inclusiv determinarea cauzei (cauzelor) și/sau a factorilor contributivi 
și, atunci când este cazul, formularea de recomandări privind 
siguranța 

Siguranța 
aviației civile 

Capacitate a activității aeronautice constând în evitarea afectării 
sănătății sau pierderii de vieți omenești, precum și a producerii de 
pagube materiale 
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Informațiile din prezentul raport sunt prezentate cu titlu strict informativ. 
Acestea au la bază datele conținute în evenimentele de aviație civilă 
raportate către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța 
Aviației Civile (AIAS), precum și informații rezultate în urma investigațiilor 
privind siguranța. Ele reflectă cunoștințele existente la data redactării 
raportului.  
 
AIAS a depus toate eforturile pentru a se evita posibilele erori de conținut. 
 
AIAS nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune, alte reclamații sau 
solicitări rezultate în urma datelor insuficiente sau nerelevante, sau 
rezultând în urma utilizării, copierii sau prezentării conținutului, în măsura în 
care legislația națională și cea europeană permit aceasta. Informațiile 
cuprinse în prezentul raport nu vor putea fi utilizate în scopuri de consultanță 
juridică.  
 
Raportul este disponibil și în format electronic, accesibil prin codul QR de mai 
jos: 
 

 
 
 
Pentru informații suplimentare sau clarificări privind prezentul document, 
vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
  
 
 
 
AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII SI ANALIZĂ  
PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS)  
Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Etaj 6,  
Sector 1, București – 010155, România  
Telefon:  +40 21 222 0535  
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