Buletin de siguranţă 05
Deplasarea persoanelor şi
autovehiculelor pe suprafaţa de
mişcare a aeroportului
Suprafaţa de mişcare, având elementele de
infrastructură pistă, căi de rulare şi platforme,
reprezintă, din perspectiva siguranţei aeronautice,
zona critică a aerodromului. Dat fiind acest fapt,
această suprafaţă trebuie administrată în scopul
realizării obiectivelor de siguranţă stabilite la
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.
Din motive operaţionale, de securitate, de
siguranţă sau pentru întreţinere, pe platforme
acţionează, în timp scurt, mai multe mijloace de
deservire ale aeronavelor, precum şi agenţi
aeronautici autorizaţi, creându-se astfel un potenţial
pericol.
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IMPORTANT:

Persons and vehicles tranziting the
airport movement area

Respectaţi cu stricteţe indicaţiile primite de la:
 Dispecerul sol, când vă aflaţi pe
platformă!
 Controlorul de trafic aerian, când vă
aflaţi pe căile de rulare sau pe pistă!
Strictly follow orders received from:
 Marshall, when you are on an apron!
 Air traffic controller, when you are on
a taxiway or runway!

The movement area includes infrastructure
elements such as runways, taxiways and aprons
and is the most critical part of the aerodrome
when it comes to aviation safety. In order for Cluj
Avram Iancu International Airport to accomplish
its established safety objectives, this surface
needs to be managed accordingly.
Due to operational, security and safety
reasons or because of maintenance works, various
handling equipments and aeronautical agents
perform actions on the aprons, in a short amount
of time, thus creating a potentially dangerous
situation.
Safety requirements:

Cerinţe de siguranţă:











Elaborarea şi implementarea unui Regulament
de deplasare a persoanelor şi autovehiculelor
pe suprafaţa de mişcare.
Gestionarea sistemului de permise de
circulaţie pe suprafaţa de mişcare a
aerodromului;
Coordonarea activităţii cu serviciile de trafic
aerian;
Păstrarea stării tehnice corespunzătoare a
vehiculelor;
Supravegherea şi controlarea accesului pe
suprafaţa de mişcare;
Instruirea şi testarea personalui.
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, mai 2015







Compartimentul Control, Calitate şi Siguranţă Aeronautică

Development and implementation of a
regulation regarding the traffic of persons
and vehicles on the airport movement area;
Management of the circulation license
system;
Coordination with air traffic services;
Maintaining the vehicles in proper
technical condition;
Oversight and access control on the
movement area;
Personnel training and testing.

http://airportcluj.ro/

