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În cadrul exercițiilor totale de antrenament pentru
situații de urgență participa forțe si mijloace de
interventie din cadrul Aeroportului International Avram
Iancu Cluj, precum si din partea instituțiilor locale care
au atribuțiuni în situații de urgență pe aeroport.
Planul de acțiune pentru aceste exercitii este intocmit
în conformitate cu cerințele (ICAO - Doc. 9137, part. 1
si part. 7).
Exercițiile totale de antrenament se desfasoara periodic
(din 2 in 2 ani), in scopul:
- antrenarii personalului participant la intervenție, în
cazul producerii unui accident de aviatie pe aeroport.
- verificarii aplicabilitatii “ Planului operațional de
intervenție pentru situații de urgență generate de
producerea unui accident de aviație civilă pe
aeroport”
- realizarii coordonarii acțiunilor dintre instituțiile,
companiile, serviciile și persoanele implicate în
rezolvarea situațiilor de urgență.
- familiarizarii atât a personalului și serviciilor din
perimetrul aeroportului cât și a celor din exterior,
privind rolul lor în planul de acțiune, precum și
corectarea eventualelor deficențe.

Safety Bulletin
Exercise training in emergency
situations
In the total exercise in emergency situations
beside the forces of Avram Iancu International
Airport Cluj local authorities also participated
who have attributions in emergency situations.
The action plan was in line with the
requirements (ICAO - Doc. 9137). These
exercises are done b at our Airport for:
- Training the staff involved in the
intervention, in the event of an airport accident.
-To
check
applicability
"Operational
Intervention Plan for emergency situations
generated by production an accident of civil
aviation at the airport”.
- To achieve the coordination of the actions
between institutions, companies, services and
persons involved in resolving emergency
situations.
- To familiarize both the staff and the services
in the airport perimeter as well as those from
outside, regarding their role in the action plan,
as well as correcting any deficiencies.
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