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CAPITOLUL III. 

POTENȚIALUL PIEȚEI DE TRANSPORT AERIAN ȘI ARIA DE CAPTARE A 

AEROPORTULUI 

 

 

În perspectiva anului 2020, pe baza traficului total înregistrat în intervalul 2010-2015 la nivelul 

aeroporturilor din Regiuniile Nord-Est, Nord-Vest și Centru, traficul total de pasageri cumulat prin cele cinci 

aeroporturi regionale (Iași, Bacău, Cluj Napoca, Târgu Mureș și SIbiu) se prezintă în felul următor1: 

 

Tabel nr.3  – Prognoza traficului total de pasageri în perspectiva anului 2020 

Aeroport 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Bacău 238.241 293.965 393.976 304.910 306.582 363.166 439.680 

Iași 141.409 183.859 171.657 231.933 269.510 381.709 555.455 

Târgu Mureș 74.710 255.056 299.317 363.398 343.986 336.125 464.341 

Sibiu 198.743 176.876 176.263 189.269 215.866 276.473 316.716 

Cluj Napoca 1.089.333 1.004.946 927.760 1.035.438 1.179.161 1.485.634 1.680.056 

Total național 10.128.197 10.782.712 10.727.847 10.756.658 11.592.554 13.272.745 15.106.064 

 

Astfel, pe baza datelor prognozate pentru anul 2020, la nivel național, traficul de pasageri total ar urma 

să înregistreze o creștere de 13,81% comparativ cu 2015. La nivel de aeroporturi, situația se prezintă astfel: 

- Aeroportul “Avram Iancu” din Cluj Napoca: +13,09% 

- Aeroportul din Sibiu: +14,56% 

- Aeroportul “Transilvania” din Târgu Mureș: +38,15% 

- Aeroportul din Iași: +45,52% 

- Aeroportul “George Enescu” din Bacău: +21,07%.  

În contextul finalizării lucrărilor de modernizare la nivelul aeroporturilor internaționale din Iași, 

Oradea și Suceava în 2015, a redeschiderii Aeroportului din Baia Mare în iulie 2016, și a introducerii de curse 

regulate internaționale în planurile de zbor ale acestor aeroporturi, la nivelul Aeroportului “Avram Iancu” din 

Cluj Napoca, în perspectivă, se va înregistra o stabilizare a traficului de pasageri. 

În noul context creat de redeschiderea acestor aeroporturi, aria extrem de vastă de captare a 

Aeroportului “Avram Iancu” din Cluj Napoca se va restrânge, creând premisele redefinirii ariilor de captare 

ale celorlalte aeroporturi regionale.  

Potențiala aria de captare a Aeroportului din județul Harghita se va învecina și chiar suprapune cu 

ariile de captare ale aeroporturilor din Sibiu, Târgu-Mureș și Bacău: 

- Partea de est și nord-est a județului Mureș 

- Partea de vest a județului Neamț (zona Bicaz) 

- Partea de nord și nord-est a județului Brașov 

- Teritoriul județului Harghita 

                                                           
1 Datele din cadrul acestei secțiuni au fost estimate utilzând următoarea sintaxă: FORECAST (x;known_y's;known_x's). 

X este reperul pentru care se anticipează valoarea (în cazul de față anul 2020); Known_y's reprezintă matricea de date 

depdendente (în cazul de față valorile seriale înregistrate într-un interval de timp) și Known_x's reprezintă matricea de 

date  independentă (în cazul de față, intervalul 2010-2015). Astfel, valoarea prognozată este o valoare y pentru o valoare 

x dată. Noua valoare, cea estimată, este antecalculată utilizând regresia liniară. 
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- Teritoriul județului Covasna. 

 

Tabel nr.4 – Populația totală din aria de captare a aeroportului din județul Harghita 

Județ 
Populație 

totală 

% arie de 

captare 
Total populație în aria de captare 

Mureș 546.415 10% 54.642 

Neamț 459.372 10% 45.937 

Brașov 550.985 15% 82.648 

Harghita 309.138 100% 309.138 

Covasna 207.596 100% 207.596 

Total populație arie de captare 699.960 
 

Aria de captare poate fi extinsă în condițiile în care cele trei aeroporturi din proximitate asigură curse regulate 

cu predilecție către anumite destinații și țări2: 

- Aeroportul “Geroge Enescu” din Bacău are în planul de zbor curse cu predilecție către Italia și Regatul 

Unit; 

- Aeroportul “Transilvania” din Târgu Mureș asigură curse regulate către Germania și Regatul Unit; 

- Aeroportul din Sibiu asigură cu predilecție curse către Germania. 

 

Grafic nr.18 – Aria de captare a potențialului aeroport internațional din județul Harghita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Se cuvine precizat că planul de zboruri al unui aeroport poate varia semnificativ, astfel încât o situație reflectată în 

prezent în planul de zboruri poate fi complet diferită în anul calendaristic următor. 
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Aria de captare prezentată a potențialului aeroport din județul Harghita vizează situația înregistrată în 

momentul de față. Câteva aspecte pot influența negativ aria de captare a potențialului aeroport, astfel: 

- planul de zboruri al unui aeroport concurent direct poate varia semnificativ, astfel încât o situație 

reflectată în prezent în planul de zboruri poate fi complet diferită în anul calendaristic următor. Trebuie 

precizat că în intervalul 2015-2016 planurile de zbor ale aeroporturilor din Iași, Cluj Napoca și Sibiu 

au înregistrat modificări substanțiale prin introducerea unor noi destinații; 

- în perspectiva deschiderii unor aeroporturi în judeţele Brașov (Ghimbav) și Harghita, s-ar genera o 

densitate mare de aeroporturi în Regiunea Centru: 

 

Tabel nr.5 – Distanțele rutiere între Miercurea Ciuc și principalele aeroporturi din proximitate3 

Distanțe rutiere Km Timp 

Miecurea Ciuc – Cluj Napoca 254 4 ore 10 min 

Miecurea Ciuc – Târgu Mureș 141 2 ore 27 min 

Miecurea Ciuc – Sibiu 192 3 ore 14 min 

Miecurea Ciuc – Brașov (Ghimbav) 108 1 oră 39 min 

Miecurea Ciuc – Bacău 141 2 ore 30 min 

 

- marii operatori aerieni, în contextul acestei densități, din perspectiva costurilor de operare și a 

randamentului generat de gradul de ocupare al unei aeronave, nu vor avea disponibilitatea de a opera 

zboruri de pe fiecare aeroport din Regiune. 

- fluxul anual mare de pasageri străini înregistrați la nivelul județului Brașov poate determina orientarea 

operatorilor aerieni către furnizarea de servicii la nivelul acestui aeroport. 

 

În ciuda aspectelor enunțate, în condițiile în care pentru cursele aeriene de pe aeroportul din județul Harghita 

destinația principală vizată este Budapesta, aria de captare nu ar suferi modificări majore în perspectiva 

deschiderii aeroportului Brașov (Ghimbav). 

 

                                                           
3 Distanțele rutiere între principalele aeroporturi concurente au fost calculate prin raportare la muncipiul Miercurea Ciuc, 

reședința județului Harghita. 


