Buletin de Siguranță
Incursiune pe pistă

MARTIE
2019

Safety Buletin

Runway Incursion

What Is A Runway Incursion ?

Ce este o incursiune pe pistă?

A runway incursion is any occurrence at an aerodrome involving
the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the
protected area of a surface designated for the landing and take off
of aircraft.
Runway safety plays an important role in the aviation industry.
Unauthorized entry into the runway is a serious safety issue.
Focusing on this issue is necessary due to numerous collisions
with significant loss of human lives and many damage to the
airplane.

Incursiunea pe pistă este orice eveniment pe un aerodrom, care
implică prezența incorectă a unei aeronave, vehicul sau a unei
persoane pe zona protejată a suprafeței desemnate pentru
aterizare și decolare.
Siguranța pistei joacă un rol important în industria aviatică.
Pătrunderea neautorizată pe pistă este o problemă gravă de
siguranță. Concentrarea atenției asupra acestei chestiuni este
necesară din cauza numeroaselor coliziuni cu pierderi
semnificative de vieți omenești și cu multe daune produse la
aeronave.

Runway incursions are prevented by drafting a traffic regulation
and complying with its demands. Essential traffic regulation
provisions:
✓ providing each vehicle with a map of the aerodrome and
with means of communication;
✓ setting out the conditions for obtaining a driver’s license on
the movement area;
✓ establishing speed limits, authorized routes, priority rules
regarding aircraft, parking areas;
✓ establishing the movement of vehicles and people at night
and in low visibility conditions.
Usage of appropriate phraseology in radio communication and
permanent staff awareness regarding the consequences of such
incidents represent safety measures designed to complement the
defense system against runway incursions.

Prin redactarea şi respectarea unui Regulament de Circulaţie în
Zona Aeronautică se previn eventualele incursiuni neautorizate la
pistă. Prevederi esenţiale ale Regulamentului:
✓ dotarea fiecărui vehicul cu o hartă a aerodorumului şi cu
mijloace de comunicaţii;
✓ stabileşte condiţiile de obţinere a permisului de conducere pe
suprafaţa de mişcare;
✓ stabileşte limite de viteză, rute autorizate, reguli referitoare la
prioritatea aeronavelor, zone autorizate de parcare;
✓ stabileşte modul de circulaţie al vehiculelor şi al persoanelor
pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă.
Folosirea unei frazeologii adecvate în comunicațiile radio și
conștientizarea permanentă a personalului cu privire la
consecințele unor astfel de incidente reprezintă măsuri de
siguranță concepute pentru a completa sistemul de prevenire
împotriva incursiunilor pe pistă.
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