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Nota 

privind evenimentul din data de 09.05.2019 in care a fost implicat elicopterul 

tip Ka-26, fara insemne de inmatriculare 

ISTORICUL EVENIMENTULUI 

In data de 09.05.2019, Autoritatea de lnvestigatii �i Analiza pentru Siguranta 
Aviatiei Civile - AIAS a fost informata despre descoperirea epavei unui elicopter 
in zona localitatii Sapanta, jud. Maramure�. Echipa operativa a AIAS s-a deplasat 
la locul accidentului !?i a constatat ca in zona de padure care apartine de comuna 
Sapanta, in apropiere de granita cu Ucraina, s-a prabu!?it, la o data necunoscuta, 
un elicopter de tip Ka-26 care nu avea inscrise insemnele de inmatriculare. 

Epava a fost localizata in punctul de 
coordonate: 

Lat: 47° 54' 2.45" 

Long: 23° 39' 49.58" 

Alt: 1091 m 
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Fig. 2 - Epava aeronavei Ka-26 

La bordul aeronavei descoperită de pădurarii din zonă se afla o persoană 
decedată care, în conformitate cu Certificatul medical constatator al decesului nr. 202 
din 18.06.2019 s-a produs la data de 27.04.2019, cauza fiind "politraumatism prin 
accident aviatic". Persoana decedată nu era de cetăţenie română,aceasta fiind din 
Belarus, iar asupra ei s-au găsit nişte poze personale şi un paşaport. Nu au fost 
găsite documente ca: licenţă de zbor, certificat medical, nimic care să demonstreze 
că acesta era pilot licenţiat în aviaţia civilă din Belarus sau Ucraina. 

Echipa operativă ajunsă la locul producerii accidentului a analizat epava 
încercând să o identifice. Epava nu avea înscrise însemne de înmatriculare 
şi cu toate că s-a încercat găsirea seriei de fabricaţie a aeronavei prin verificarea 
epavei în locurile unde ar fi trebuit să fie plăcuţa cu datele de identificare, comisia 
de investigaţie nu a reuşit acest lucru. 

Din discuţiile de la locul producerii accidentului este posibil 
ca această aeronavă să fi fost folosită pentru transportul unor bunuri de contrabandă 
şi că astfel de zboruri se desfăşurau noaptea. 

Analiza epavei la locul accidentului confirmă ca posibil acest scenariu 
deoarece aeronava a fost dotată cu un sistem tip ham improvizat de transport marfă, 
dar care din punct de vedere tehnic era bine gândit. 
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Fig. 3 - Sistem transport marfă 

Acest sistem tip ham acroşat printr-un inel într-un lacăt electromagnetic 
permitea pilotului să largheze încărcătura fără a fi necesar ca elicopterul să 

aterizeze. După largare, hamul era strâns prin intermediul unui şnur care era prins de 
chinga centrală a hamului. 

De asemenea comisia a observat montarea pe jamba stânga faţă a unui far 
suplimentar celui din dotarea elicopterului cu scopul presupunem de a îmbunătăţirii 
condiţiilor de iluminare pe timpul operării noaptea a aeronavei. 
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Comisia apreciază că pe timpul efectuării unui astfel de zbor de noapte la 
foarte joasă înălţime peste zona împădurită, elicopterul a lovit o ramură de copac. 
Impactul cu ramura a condus la secţionarea conductei de combustibil care alimenta 
motorul drept, acesta oprindu-se. Elicopterul Ka-26 în condiţiile opririi unui motor 
trebuie să aterizeze de urgenţă, de preferinţă cu rulaj, deoarece puterea motorului 
rămas în funcţiune nu asigură efectuarea zborului la orizontală sau a zborului 
staţionar. 

Fig. 5 - Conductă combustibil secţionată 
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Fig. 7 - Schema instalatie combustibil motor dreapta 

Prin urmare pilotul ar fi fest obligat sa incerce efectuarea aterizarii in 

padureape care o survola la acel moment. Aceasta aterizare fertata s-a soldat cu 

distrugerea aeronavei �i decesul pilotului. 

CONCLUZII 

Echipa operativa a AIAS deplasata la locul accidentului, avand in vedere 

ca se efectua un zbor neautorizat, 9i ca elicopterul a fest utilizat, eel mai probabil,

pentru transport ilegal de bunuri, fara respectarea regulilor de zbor, tinand cont 

de prevederile din Regulamentul (UE) Nr. 996/2010 al Parlamentului European 

9i al Consiliului din 20 octombrie 2010, Art. 5, al. 3, considera ca in urma efectuarii

unei investigatii pentru acest eveniment, nu exista invataminte care sa contribuie 

la imbunatatirea sigurantei aviatiei civile. 

Astfel, echipa operativa a AIAS propune inchiderea acestui eveniment, fara 

intocmirea unui raport final. 

lnspectori Aeronauti, 1�
1 

Data: 11.11.2019 
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