
 
 

Incidente de securitate perimetrala pe aeroporturi 

 Baiat de 15 ani se furiseaza in compartimentul trenului de aterizare al avionului 

In Aprilie 2014 un baiat de 15 ani se furiseaza in compartimentul trenului de aterizare al unui Boeing 767 si 

zboara de la San Jose, California pana in Maui, Hawaii. 

 

 Furt de diamante in valoare de 50 milioane USD  in aeroportul din Bruxelles 

In February 2013, Aeroportul International Zaventem, Bruxelles. O banda de hoti patrunde neobservata prin 

taierea gardului de plasa in incinta aeroportului si scapa in noapte cu diamante in valoare de 50 milioane 

USD! 
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 26 Noiembrie 2012 – Aeroportul din Atalanta investigheaza un incident privind gardul perimetral 

Aeroportul International Hartsfield-Jackson - Are loc o investigatie privind un incident inregistrat video in 

care apare o persoana din afara perimetrului aeroportului aruncand peste gard o geanta cuiva din interior. 

 
 Securitatea aeroporturilor a fost controlata dupa incidentul din Utah 

Se pare ca a fost usor de folosit un covor pentru a escalada un gard de securitate, protejat in partea 

superioara cu sarma ghimpata, la un mic aeroport din Utah, in mijlocul noptii, urmata de urcarea la bordul 

unui avion gol pentru 50 de pasageri  SkyWest Airlines si pornirea motoarelor acestuia. 

 



 
 

 Taiwan - Iulie 2011 - O femeie a patruns prin gardul aeroportului si a mers pe pista. In luna mai a anului 

anterior, trei muncitori straini  au intrat in zone neautorizate. 

 

 Brisbane - Iulie 2008 - Politia declara ca un barbat in varsta de 39 de ani a condus masina printr-o poarta 

de securitate si pe pista. 

 

 New York - Octombrie 2012 – Cum a sarit un barbat gardul aeroportului JFK si a mers pe jos pe pista 

pana la intrarea in terminal fara sa fie oprit? 

 

 SAN DIEGO - Ianuarie 2013 –  Un soldat din corpul de marina este arestat dupa ce a sarit un gard la 

Lindbergh Field. 

 

 Edinburgh - Iunie 2011 – Sute de zboruri intarziate la aeroportul din Edinburgh dupa ce s-a descoperit o 

gaura in gard. 

 

 


