Buletin de siguranță
Controlul vieții sălbatice
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Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj are ca
obiectiv principal operarea în siguranță a aeronavelor,
iar pentru a gestiona riscul de apariție a coliziunilor
dintre aeronave cu păsări/ animale efectuează permanent
controlul vieții sălbatice.
O persoană desemnată supraveghează vizual toată
suprafața de mișcare prin controale periodice efectuate
cu mijloace auto, totodată persoana responsabilă prin
prezența sa la platforma de la intrarea aeronavelor în
"ZONĂ" și până după decolarea aeronavelor, face
observarea vizuală a zonei de aerodrom.
Când personalul operațional sau alte persoane, observă
pe suprafețele de mișcare, sau în zona de aerodrom,
stoluri de păsări care pot pune în pericol siguranța
aterizării
sau
decolării,
acționează
pentru
îndepărtarea lor prin mijloacelor tehnice din dotare.
AIAIC are în dotare următoarele echipamente:
Tunuri electrice cu propan, radiocomandate de la
distanță;
Sisteme acustice fixe și mobile care emit semnale
sonore de descurajare a păsărilor, radiocomandate de
la distanță;
pistol cu rachete acustice și vizuale;

Safety Bulletin
Controlling wildlife
Cluj Avram Iancu International Airport has as its
main objective the safe operation of aircraft, and
to manage the risk of collisions between aircraft
with birds/ animals permanently controls
wildlife.
A designated person visually surveys the entire
movement surface area by periodic checks
carried out by means of automotive, at the same
time the person responsible by his presence at
the apron from the entrance of the aircraft in the
"ZONE“ and until after the aircraft takes off,
makes visual observation of the aerodrome area.
When operating personnel or other persons,
observe on the movements surface area, or in
the aerodrome area, flocks of birds which may
endanger the safety of landing or take-off, they
act to remove them with the technical
equipment.
The AIAIC has the following equipment:
Propane electrically operated guns, remotecontrolled;
Fixed and mobile acoustic systems that
issue audible dangers to birds, remotecontrolled;
gun with acoustic and visual missiles;
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