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București, 23 februarie 2017 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

CIAS A EMIS RAPORTUL FINAL DE INVESTIGAȚIE A EVENIMENTULUI AVIATIC 

DIN DATA DE 22 IULIE 2016, ÎN CARE A FOST IMPLICATĂ AERONAVA 

CESSNA 172N ÎNMATRICULATĂ YR-ARJ 

 

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a 

finalizat activitățile de investigație în cazul evenimentului aviatic care a avut loc 

la data de 22 iulie 2016 în apropierea localității Sarinasuf din județul Tulcea, în 

care a fost implicată aeronava de tip Cessna 172N, înmatriculată YR-ARJ. 

În data de 22.07.2016, aeronava Cessna 172N, înmatriculată YR-ARJ, a 

decolat de pe aerodromul Strejnic - Ploiești având la bord două persoane, pilotul și 

un pasager, cu destinația terenul extravilan din vecinătatea localității Sarinasuf, 

județul Tulcea. Terenul pe care pilotul intenționa să aterizeze fusese utilizat în trecut 

de aeronavele care efectuau misiuni încadrate în categoria operațiunilor aeriene 

civile de lucru aerian.  

Zborul pe rută a decurs normal, iar în jurul orei 19:15 LT, aeronava a ajuns la 

destinație. Deoarece pilotul nu mai aterizase în această zonă, a efectuat un tur de 

recunoaștere, dar din cauza erorii în identificarea acestui teren de aterizare, a 

aterizat într-o zonă cu vegetație și denivelări care au condus la oprirea și capotarea 

aeronavei în stuful din laguna lacului Razim. În urma accidentului nu au rezultat 

victime.  

Producerea acestui accident a avut la bază eroarea în identificarea terenului 

de aterizare și a stării acestuia, suprafața porțiunii de teren aleasă pentru aterizare 

contribuind decisiv la oprirea și capotarea aeronavei în lagună. 

Raportul final poate fi accesat aici. 
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Fig. 1. Aeronava a suferit avarii substanțiale 

 

Pentru mai multe informații: 

Simona WIST 

Șef Biroul Comunicare și Relații Internaționale 

Telefon: +40 21 2220535 

Mobil:    +40 751 192299 

Fax:    +40 378 107106 

E-mail:   comunicare@cias.gov.ro 
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