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Plan de
DESZĂPEZIRE
COMPARTIMENT CONTROL, CALITATE ȘI
SIGURANȚĂ AERONAUTICĂ
Pe AEROPORTUL INTERNATIONAL
AVRAM IANCU CLUJ toți angajații
responsabili cu deszăpezirea, au fost
instruiți și pregătiți, pentru a acționa în
orice moment al zilei pentru curățarea
suprafeței de mișcare și suprafeței de
manevră cu utilajele din dotare, conform
“ PLANUL DE DESZAPEZIRE”.

Scopul Aeroportului :
Instruirea personalului, în vederea
luării măsurilor corespunzătoare,
pentru asigurarea menținerii în stare
de operativitate a suprafeței de
mișcare a aeroportului.

Verificarea echipamentelor, și
asigurarea stocului de materiale
necesare degivrării.
Modul de organizare a acțiunilor
de deszăpezire.
Eliminarea efectelor negative
cauzate
de
fenomenele
meteorologice specifice sezonului
de iarnă.

Obiectivele Aeroportului în
sezonul de iarnă:
Stabilirea
clară
a
responsabilităților
ce
revin
personalului ce participă la
acțiunea de deszăpezire.
Asigurarea și menținerea, stării
operaționale a suprafeței de
mișcare a aeroportului.
Asigurarea
condițiilor
de
desfășurare în siguranță, a
operațiunilor aeriene și a
circulației pe suprafața de
mișcare a AIAIC în sezonul de
iarnă.

Snow removal plan
by

Safety and Quality Office
On the CLUJ AVRAM IANCU INTERNATIONAL
AIRPORT all the responsible employees with
snow removal, have been trained and
prepared, to act at any time of the day to clean
the runway, taxyways, aprons with the
equipment, according to the "SNOW
REMOVAL PLAN".
The scope of the Airport:

➢ Staff training,in order to take the appropriate measures, for insurance,maintenance in a state of operability of
the runway of the airport.
➢ Checking the equipment, and stock insurance of materials needed for de-icing.
➢ How to organize snow removal.
➢ Eliminating negative effects caused by meteorological phenomena, specific to the winter season.
Airport objectives in the winter season:
Establish clear responsibilities, what responsabilities due to personnel in snow removal procedures.
Ensuring and maintaining, operational conditions of the runway of the airport.
Ensuring conditions to progress, in safety of air operations, and circulation on the runway of the AIAIC.

