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Domnului Andrei Udișteanu 

- Recorder - 
 

Urmare la solicitările dumneavoastră din data de 10 și 11 octombrie, vă transmitem 

răspunsul formulat pe baza informațiilor primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene: 

 

Cauzele și circumstanțele producerii catastrofelor aeriene din data de 2 martie 2022 sunt 

investigate de Parchetul Militar, singura instituție abilitată de lege să comunice, în această fază, 

detalii și informații referitoare la rezultate din cercetarea evenimentelor în discuție. 

Drept urmare, până la finalizarea anchetei, cadrul legislativ nu permite prezentarea în 

spațiul public a unor puncte de vedere instituționale sau individuale referitoare la aspectele 

investigate de Parchetul Militar prin procedurile judiciare aflate în desfășurare. 

Vă informăm că Statul Major al Forțelor Aeriene a comunicat, în data de 23 martie 2022, 

cu respectarea prevederilor legale, concluziile preliminare ale comisiei de investigare tehnică, 

numită de ministrul apărării naționale, pe care le puteți consulta 

aici: http://www.roaf.ro/?p=27355.  

În ceea ce privește măsurile luate în urma producerii celor două catastrofe aeriene, 

conform procedurii standard în cazul producerii unui eveniment de aviație, Statul Major al 

Forţelor Aeriene a dispus măsurile necesare pentru revizuirea procedurilor referitoare la 

exploatarea aeronavelor din dotare, pentru verificarea și revizuirea procedurilor de intervenție 

în misiunile de căutare-salvare, precum și revalidarea acestora prin intensificarea 

antrenamentului personalului aeronautic.  

Totodată, au fost revăzute și actualizate procedurile de operare, au fost parcurse module 

de pregătire teoretică și practică, cu toate categoriile de personal aeronautic care exploatează 

aeronave militare și s-au executat verificări tehnice la toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR 

și IAR 330 Puma, în toate variantele.  

De asemenea, vă putem informa că în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării 

Naționale, este în curs de elaborare un nou cadru de reglementare privind căutarea-salvarea 

victimelor și supraviețuitorilor unui accident produs cu aeronave de stat și, subsecvent, 

revizuirea instrucțiunilor specifice privind organizarea și desfășurarea Serviciului de Luptă 

Permanent Căutare-Salvare.      
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