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RAPORT PRELIMINAR 
 

 
Aeronava ANTONOV 2  / YR-DAX 
Data și ora 06.06.2018 / 14:10 LT  
Operator AEROSERV SRL 
Tipul zborului AVIOCHIMIC 
Persoane la bord Pilotul și Mecanicul Navigant 
Pilotul RO/CPL/......./A în termen de valabilitate 
Avarii produse Aeronava a fost distrusă 
Locul evenimentului Comuna Băleni, județul Galați 

Coordonate: Latitudine:    45°48'07.62"N 
                   Longitudine: 27°49'35.07"E 

 

Date generale 

În data de 06.06.2018, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța 
Aviației Civile – CIAS a fost notificat telefonic în jurul orei 14:10 LT despre 
producerea unui accident în care a fost implicată o aeronavă utilitară tip AN 2, 
înmatriculată YR-DAX, eveniment petrecut în zona comunei Băleni, județul Galați. 

CIAS a notificat, la rândul său, următoarele organizații: Comisia Europeană, 
EASA și Autoritatea de Investigații din Polonia. 

 

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI 

Istoricul evenimentului a fost creat pe baza declarației pilotului și a martorilor. 

Astfel, în data de 06.06.2018, aeronava tip AN 2, înmatriculată YR-DAX, 
operată de Aeroserv SRL, a fost planificată să execute zboruri aviochimice pe un 
teren agricol cultivat cu grâu, în zona comunei Băleni județul Galați.  

Activitatea de zbor a început în jurul orei 12:00 LT. După un zbor aviochimic  
de aproximativ 30 de minute, aeronava a aterizat, și a urmat o pauză de aproximativ  
o oră, timp în care echipajul a servit masa de prânz.  

În jurul orei 13:45 LT activitatea de zbor s-a reluat. După realimentarea  
cu aproximativ 1200 litri de substanță, aeronava a decolat, apoi a executat o trecere 
deasupra solei de la Nord la Sud. Sola este mărginită în partea de Sud de un drum 
județean situat pe un rambleu înalt de 2 metri. 

Conform declarației pilotului, în momentul executării virajului pe partea stângă 
în vederea poziționării aeronavei pe direcția S – N pentru a lesta substanța deasupra 
culturii de grâu, aeronava a pierdut înălțime datorită apariției unui curent de aer 
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descendent, iar în momentul traversării drumului județean, aeronava a lovit cu roata 
trenului de aterizare drept un camion care se deplasa pe șosea. 

 

Fig. 1 – Camionul lovit de roata dreaptă a aeronavei  

După impactul cu camionul, aeronava și-a modificat traiectoria rotindu-se spre 
dreapta. Aceasta nu a mai putut fi controlată luând contact cu solul cu aripa dreaptă  
și partea frontală (motorul) la o distanță de aproximativ 40 de metri de camion. După 
contactul cu solul aeronava s-a rotit 180⁰ spre dreapta, continuându-și deplasarea pe 
burta aeronavei pe o distanță de aproximativ 41 de metri. 

 

Fig. 2 – Zona impact 
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După contactul cu solul, aeronava a luat foc și a ars aproape în totalitate. 

 

Fig. 3 – Epavă aeronavă 

În urma producerii accidentului, pilotul aeronavei și mecanicul navigant au fost 
răniți, aceștia necesitând mai multe zile de spitalizare.  

Coordonatele accidentului: Latitudine:    45°48'07.62"N 
                                            Longitudine: 27°49'35.07"E. 

 

 

Fig. 4 – Zona accidentului 
 

Teren de lucru 

Epava Camion lovit 

Drum județean 
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 Până în prezent, CIAS a efectuat următoarele activități: 

− Investigația inițială la locul producerii accidentului, epava aeronavei nu a fost 
luată în custodie de CIAS; 

− Colectarea de informații preliminare, documente și declarații. 

După analizarea tuturor documentelor și informațiilor adunate pe parcursul 
investigației, comisia de investigație va întocmi draft-ul de Raport final. 

Conform art. 16, pct. (4) al Regulamentului (UE) nr.996/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor  
și incidentelor survenite în aviația civilă, draft-ul Raportului final va fi tradus în limba 
engleză și va fi trimis pentru puncte de vedere/observații către părțile implicate. 

După primirea eventualelor puncte de vedere/observații de la aceste părți, 
comisia de investigație va întocmi Raportul Final și îl va publica pe site-ul CIAS. 
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