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de investigație privind siguranța aviației civile 

 

 
 

CLASIFICARE :  Incident grav 

Proprietar : Artem Avia, Ucraina 

Operator   : Genex Ltd., Belarus 

Constructor : Antonov 

Aeronava : AN-26B 

Țara de înregistrare: Belarus 

Înmatriculare:  EW-259TG 

Locaţie: Aeroport Timișoara, platforma parcare 

Data şi ora: 17.10.2016 / 17:11 LT  (14:11 UTC) 
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RAPORT FINAL 
 

Lovire stâlpi iluminare platformă în timpul manevrei de parcare 
 

Aeronava AN 26  /  EW-259TG
Data și ora 17.10.2016 / 17:11 LT (14:11 UTC)
Operator Genex Ltd.
Tipul zborului Cargo
Persoane la bord Pilot, copilot, navigator, mecanic bord
Victime Nu au fost vătămări corporale
Comandant Licență emisă de CAA Belarus, valabilă pâna la 16.09.2017
Copilot Licență emisă de CAA Belarus, valabilă pâna la 20.07.2017
Avarii produse Bordul de atac al aripii drepte ușor avariat în două locuri
Locul evenimentului Aeroportul Internațional Timișoara 

Partea de nord a platformei  
Coordonate:   Latitudine:    45°48´41,90ʺ N 
                       Longitudine: 21°19´20,1995ʺ E 

 

 

1. ISTORICUL EVENIMENTULUI 

În perioada 16 septembrie – 20 octombrie 2016, Aeroportul Internațional 
Timișoara – ʺTraian Vuiaʺ s-a aflat în proces de refacere a marcajelor pe platforma        
de parcare a aeronavelor. A fost emisă o informare aeronautică (NOTAM A2821/16) 
conform căreia marcajele existente ale platformei erau suspendate, iar aeronavele 
trebuiau să respecte semnalele dispecerului și/sau să urmeze mașina FOLLOW-ME. 

 În data de 17 octombrie 2016, la ora 17:06 LT (14:06 UTC), pe Aeroportul 
Timișoara a aterizat aeronava cargo tip AN 26, înmatriculată EW-259TG. Pista 
utilizată pentru aterizare a fost pista în serviciu RWY11. După aterizare, conform 
instrucțiunilor primite de la turnul de control, aeronava a urmat calea de rulare ʺLʺ  
și, la intersecția acesteia cu platforma, a fost preluată de mașina FOLLOW-ME,  
în vederea parcării pe partea de nord a platformei.   

Aeronava a urmat traseul indicat de mașina FOLLOW-ME: calea de rulare ʺMʺ 
(linia mediană a platformei), pe care a părăsit-o printr-un viraj spre dreapta, mașina 
FOLLOW-ME conducând-o spre nord, în vederea efectuării ultimelor două viraje 
(ambele spre stânga) pentru poziționarea la locul de parcare destinat, cu fața spre 
sud.  

În timpul efectuării primului viraj spre stânga, aeronava a lovit cu aripa dreaptă 
un stâlp de iluminare a platformei de parcare, pe care l-a doborât, apoi a continuat 
rulajul, neobservând semnalul de oprire de urgență al dispecerului. Aeronava  
s-a oprit când a lovit al doilea stâlp de iluminare, pe care l-a înclinat.  
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    Poziția de parcare destinată aeronavei EW-259TG                         Cale rulare ʺMʺ      Cale rulare ʺLʺ 

Fig. 1 Traseul aeronavei spre locul de parcare (săgețile cu roșu reprezintă aeronave parcate) 

 

Fig.2 Poziția aeronavei după impactul cu cei doi stâlpi 

 
Avariile produse la aeronavă au fost minore: bordul de atac al aripii                 

de pe partea dreaptă a fost înfundat în cele două locuri de impact corespunzătoare 
celor doi stâlpi de iluminare. 
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Fig.3 Avarii ale aripii aeronavei 

 
 

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

2.1  Situația meteorologică 

Informarea METAR emisă pentru Aeroportul Internațional Timișoara  (LRTR) 
valabilă la data producerii evenimentului pentru ora 14:00 UTC (17:00 LT) era 
următoarea :  

METAR LRTR 171400Z 13003KT 9999 OVC049 12/08 Q1030 R11/190095 

- vânt din direcția ESE cu viteza de 3 noduri (5,5 km/h), vizibilitate peste 10 km, 
cer acoperit total, temperatura de 12° C, vizibilitatea în lungul pistei ʺ11ʺ era de 1900 
m, frânarea bună. 

2.2  Date despre aeroport 

Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia (cod IATA: TSR, cod  
ICAO: LRTR) este al treilea aeroport din România, din punctul de vedere al traficului 
de pasageri înregistrat. 

Aeroportul îndeplinește toate condițiile de siguranță aeronautică conform 
standardelor internaționale, în luna iunie 2014 Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română (AACR) a autorizat exploatarea sa pentru o perioadă de 3 ani (maximul 
posibil, uzual autorizarea fiind anuală).  

La data producerii evenimentului era în vigoare informarea aeronautică 
(NOTAM A2821/16, vezi Fig. 3) conform căreia marcajele platformei erau 
suspendate, iar aeronavele aveau obligația să respecte semnalele dispecerului          
și/sau să urmeze mașina FOLLOW-ME. 
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Fig. 4 Informarea aeronautică A2821/16 

 

2.3  Date despre aeronavă 

Aeronava implicată în acest eveniment este Antonov AN-26, o aeronavă 
dotată cu 2 motoare turbopropulsoare, utilizată pentru transport aerian comercial 
mărfuri (cargo). Anvergura aripii este de 29,2 m, iar unghiul de orientare al roților 
jambei anterioare este de maxim 45° pe fiecare parte (stânga-dreapta). 

 

3. CONCLUZII  

3.1 Constatări 

Echipajul aeronavei implicate în acest eveniment se afla pentru prima dată          
pe acest aeroport, iar informarea aeronautică (NOTAM A2821/16) privind 
suspendarea marcajelor platformei îi era cunoscută, aflându-se în mapa de misiune  
a echipajului. 

Comisia de investigație a analizat imaginile video înregistrate de camerele        
de supraveghere ale platformei aeroportului. Astfel, s-a constatat că, în prima parte  
a traseului spre poziția destinată pentru parcare, aeronava a fost preluată și dirijată 
corespunzător de către mașina FOLLOW-ME. În ultima parte, după ce a părăsit 
calea de rulare ʺMʺ și s-a apropiat de marginea platformei, mașina FOLLOW-ME  
a păstrat aceeași viteză de deplasare, în timp ce aeronava și-a redus 
viteza, în vederea efectuării virajelor. Astfel, distanța între aeronavă și mașina 
FOLLOW-ME s-a mărit.  

Pentru aeronava AN 26 implicată în eveniment, unghiul de orientare a roților 
jambei anterioare este de maxim 45° pe fiecare parte, ceea ce înseamnă  
că aeronava nu poate executa viraje strânse, necesitând o rază mai mare de viraj  
la o viteză de înaintare redusă. 

Atât comandantul, cât și copilotul aeronavei s-au concentrat pe urmărirea 
vizuală a mașinii FOLLOW-ME, respectiv a traseului urmat de aceasta și nu au mai 
acordat atenția necesară în momentul apropierii de marginea platformei                 
și de obstacolele prezente (stâlpii de iluminat platforma de parcare). Ca urmare,  
în timpul virajului spre stânga aripa dreaptă a aeronavei a depășit marginea fizică  
a platformei și a lovit doi stâlpi de iluminare. 
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3.2 Cauza producerii evenimentului 

Cauza probabilă a producerii acestui incident grav o constituie nerespectarea 
de către echipajul aeronavei a distanței de siguranță față de obstacole în momentul 
apropierii de marginea platformei, acordând întreaga atenție urmăririi mașinii 
FOLLOW-ME, neglijând astfel supravegherea traiectoriei aripii drepte în timpul 
virajului. 

Cauza favorizantă o constituie nerespectarea unei distanțe optime față  
de aeronavă de către dispecerul aflat în mașina FOLLOW-ME, care nu a luat  
în considerare faptul că, deși echipajul era corespunzator informat de situația 
suspendării marcajelor platformei prin NOTAM, acesta se afla pentru prima oară  
pe aeroportul internațional Timișoara, iar aeronava sosită este limitată la un unghi 
relativ mic în efectuarea virajelor și, ca urmare, ar fi trebuit să adapteze viteza  
de deplasare a mașinii în așa fel încât să se afle în permanență la o distanță care  
să asigure echipajului o vizibilitate clară a traseului indicat să îl urmeze. 

3.3  Măsuri de siguranță  

  În raportul de analiză internă al Aeroportului Internațional Timișoara – ʺTraian 
Vuiaʺ a fost definită o măsură cu implementare imediată cu scopul de a elimina riscul 
producerii unui eveniment similar.  

  Astfel, pe perioada de lucru la refacerea marcajelor de pe platformă, dirijarea 
aeronavelor în vederea parcării se va efectua astfel: aeronava va fi preluată               
de mașina FOLLOW-ME de la marginea platformei și va fi însoțită pe calea de rulare 
ʺMʺ până în dreptul poziției unde urmează să fie parcată, punct din care va fi dirijată 
manual prin semne și semnale specifice. În plus, pentru parcarea pe partea de nord 
a platformei, unde se găsesc stâlpii de iluminare, dirijarea va fi suplimentată  
cu un însoțitor de aripă, care să confirme echipajului din cabina aeronavei că zona 
pentru aripa din partea exterioară a virajului este liberă de obstacole.  

Comisia de Investigație consideră că măsurile adoptate intern de Aeroportul 
Internațional Timișoara în urma acestui incident sunt adecvate scopului propus – 
eliminarea pe viitor a riscului producerii unui eveniment similar – și prin urmare  
nu emite nici o recomandare de siguranță. 

 

 

 

 

 

Observaţie: Documentele şi obiectele de analiză folosite pentru intocmirea Raportului  
de investigaţie privind siguranţa zborului sunt confidenţiale şi sunt arhivate la Centrul  
de Investigaţie şi Analiză pentru Aviaţia Civilă, conform prevederilor legale.  
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