PROCEDURĂ DE VIZITARE
Participarea la programul “Tur Vizitare Aeroport” implică cunoaşterea şi respectarea
prezentei proceduri. Toţi vizitatorii sunt obligaţi să respecte condiţiile prevăzute în Procedura
de vizitare. Nerespectarea oricărei dintre condiţiile menţionate poate atrage după sine refuzul
unilateral al aeroportului pentru efectuarea vizitei pentru persoanele care nu respectă condiţiile
de vizitare.

CONDIŢII PRELIMINARII
Vizita se va putea realiza numai în condiţiile în care solicitarea este acceptată de către
conducerea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj. Acceptarea solicitării se va trasmite
din timp, telefonic/fax sau în format electronic, semnatarului acesteia, de către un reprezentant
al aeroportului. Solicitarea de participare la programul “Tur vizitare Aeroport” se transmite cu
cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data dorită.
ÎNSCRIERI:
1. Individuală
Pentru participare este obligatorie completarea şi transmiterea unei cereri de înscriere
individuală la adresa de e-mail: office@airportcluj.ro sau la nr. de fax: 0264/ 416 712. În
varianta înscrierii individuale, programul se va desfăşura pentru grupuri organizate şi însoţite.
Persoanele care au aplicat pentru această variantă, vor primi o comunicare cu privire la
formarea grupei şi la data programată pentru vizită. În cazul imposibilităţii formării unui grup
vizita va fi reprogramată.

2. Grupuri organizate
Pentru participare este obligatorie completarea şi transmiterea Formularului de înscriere grup
organizat la adresa de e-mail: office@airportcluj.ro sau la nr. de fax: 0264/ 416 712. Adulţii
care însoţesc grupul de elevi vor transmite şi o copie a CI sau paşaport împreună cu datele de
contact. Este necesară o copie a unui act de identitate valabil a persoanelor adulte care asigură
însoţirea grupului.

PROCEDURA ŞI DOCUMENTELE NECESARE ACCESULUI
La sosirea la aeroport grupul organizat se va prezenta la punctul de acces din aerogara
veche şi va comunica reprezentanţilor aeroportului datele de identificare.
http://www.airportcluj.ro, e-mail: office@airportcluj.ro. ESTE OBLIGATORIE prezentarea
unui act de identitate valid în original (CI sau paşaport). Reprezentanţii aeroportului vor
verifica documentele necesare accesului. Minorii sub vârsta de 14 ani pot participa la program
numai însoţiţi de un adult. Persoanelor majore li se vor emite permise de acces pe baza actelor
de identitate. Pe tot parcursul traseului, vizitatorii vor fi însoţiţi de către un reprezentant
autorizat al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj. Adulţii care însoţesc grupuri de

preşcolari, elevi sunt responsabili pentru respectarea măsurilor de siguranţă pe timpul vizitei în
perimetrul aeroportului de către toţi membrii grupului.

REGULI DE SIGURANŢĂ/ SECURITATE
Participanţii sunt obligaţi să respecte indicaţiile personalului de securitate al
aeroportului şi să se supună normelor şi controalelor de securitate aeroportuară. Se vor aplica
aceleaşi restricţii ca şi la îmbarcarea în avion. Este interzisă deţinerea lichidelor, a armelor de
foc, a armelor albe, cuţite, substanţe inflamabile, substanţe periculoase şi orice alt obiect care
dă motive întemeiate de suspiciune. Dacă pe platformă se desfăşoară în momentul vizitei
mişcări ale aeronavelor sau dacă sunt vehicule în mişcare, grupul va rămâne într-o zonă
delimitată, având posibilitatea de a urmări decolarea/aterizarea avioanelor pe Aeroportul
Internaţional Avram Iancu Cluj la ora respectivă. Interiorul aeronavei se poate vizita numai cu
acordul comandantului aeronavei. Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj nu oferă garanţii
pentru vizitarea interiorului aeronavelor. Vizitatorii nu vor depăşi suprafeţele în care este
permis accesul şi vor respecta toate indicaţiile referitoare la măsurile de siguranţă şi securitate
pe care reprezentantul aeroportului le va comunica. Fotografiatul/filmatul sunt permise strict
pentru uz personal, cu excepţia zonelor aferente punctelor de control acces şi a filtrelor de
control de securitate.
ANULARE
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj îşi rezervă dreptul de a anula vizita programată din
motive obiective.

