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CAPITOLUL IV. 

TRANSPORTUL AERIAN ÎN ROMÂNIA1 

 

În vederea radiografierii cât mai exacte a situației transportului aerian în România, în cadrul acestui 

capitol vor fi prezentate analize comparative pentru intervalul 2010-2015 în ceea ce privește traficul total de 

pasageri la nivelul aeroporturilor, distribuția pasagerilor în funcție de tipul de transport (intern/internațional), 

ponderile traficului de pasageri pentru aeroporturile din România în traficul total comercial înregistrat la nivel 

național, traficul de pasageri total din perspectivă regională, traficul de pasageri îmbarcați/debarcați în 

România în funcție de aeroporturile și țările de îmbarcare/debarcare.  

În prezent, în România funcționează 16 aeroporturi internaționale. Conform datelor publicate de 

EUROSTAT pentru anul 2014, la nivelul statelor membre UE, România asigură 0,9% din traficul de pasageri 

în UE. La nivel statelor membre ale Uniunii Europene, ponderile cele mai importante le au Marea Britanie 

(18,2%), Germania (15,7%), Spania (13,2%), Franța (12,3%) și Italia (9,9%).   

La nivelul aeroporturilor din România, în ultimii 5 ani, se poate observa o tendință de ușoare creștere 

a transportului aerian de pasageri, în 2015 înregistrându-se cu 31,05% mai mulți pasageri decât în 2010. 

Creșterile anuale ale traficului de pasageri au fost adesea dublate de ușoare scăderi (-0,51% în 2012) 

sau mențineri ale traficului total (+0,27% în 2013), însă tendința generală este aceea de creștere a numărului 

de pasageri la nivelul aeroporturilor din România, aspect evidențiat de creșterile înregistrate în 2014 și 2015.   
 

Tabel nr.6 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 6,46 % 

2012 -0,51% 

2013 0,27% 

2014 8,30% 

2015 14,5% 

 

Grafic nr.19 - Traficul total de pasageri la nivelul aeroporturilor din România (2010-2015)  
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1 Datele statistice prezentate în cadrul acestui capitol sunt preluate de la Institutul Național de Statistică.  

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1
0

1
2

8
1

9
7

1
0

7
8

2
7

1
2

1
0

7
2

7
8

4
7

1
0

7
5

6
6

5
8

1
1

5
9

2
5

5
4

1
3

2
7

2
7

4
5



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 2 

 

internațional de pasageri deține ponderea cea mai importantă în traficul total de pasageri, acesta crescând 

constant de la 87,89% în 2012 la 92,39% în 2014. Procentul ar fi fost mult mai ridicat, însă, pentru intevalul 

2012-2015, la nivelul a patru aeroporturi (Oradea, Baia Mare, Satu Mare și Suceava) se înregistrează ponderi 

de sub 1-2% a traficului comercial internațional în traficul total de pasageri. Astfel, prin cele 4 aeroporturi, în 

2012 au fost îmbarcați și debarcați în curse (regulate și/sau neregulate) internaționale în total 2.636 de pasageri. 

Ulterior, numărul acestora a scăzut la 708 (2013),  

456 (2014) și 1.3952 (2015). 

 

Grafic nr.20 – Traficul internațional de pasageri vs. traficul intern de pasageri (2012 vs. 2015) 

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește traficul de pasageri și mărfuri s-au înregistrat pe 

aeroporturile: Aeroportul Internațional Henri Coandă (București), Aeroportul Internațional Avram Iancu (Cluj 

Napoca) și Aeroportul Internațional Traian Vuia (Timișoara). Cele trei aeroporturi au asigurat 87,95% din 

traficul comercial total de pasageri în 2014, respectiv 88,02 în 2015. 

 

Grafic nr.21 – Trafic total de pasageri  per aeroport în România (2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 În 2015, în lista aeroporturilor care au înregistrat o pondere de sub 1-2% se adaugă și Aeroportul Internațional din 

Tulcea cu un total de 330 de persoane.  
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La nivelul anului 2015, activitatea aeroporturilor care au înregistrat cele mai mari ponderi în ceea ce 

privește traficul de pasageri și mărfuri se prezintă astfel: 

 Aeroportul Internațional Henri Coandă (București): pasageri îmbarcați – 4.674.805 (50,41%); 

pasageri debarcați – 4.599.482 (49,59%); 

 Aeroportul Internațional Avram Iancu (Cluj Napoca): pasageri îmbarcați – 750.296 (50,50%); 

pasageri debarcați – 735.338 (49,50%); 

 Aeroportul Internațional Traian Vuia (Timișoara): pasageri îmbarcați – 455.390 (49,35%); pasageri 

debarcați – 467.295 (50,65%). 

 

În intervalul 2012-2014, Aeroportul Internațional Henri Coandă și-a crescut în mod constant ponderea 

în traficul total de pasageri: 69,45% (20123), 70,89% (2013) și 71,61% (2014). În 2015, chiar dacă traficul de 

pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă a crescut, ponderea a scăzut ușor la 69,87% din 

totalul traficului de pasageri. 

În același interval de timp, retragerea de pe piață a companiei CarpatAir a determinat o scădere a 

traficului de pasageri pe aeroportul din Timișoara de la 9,98% în 2012 la 6,12% în 2014. În anul 2015 se revine 

pe creștere, traficul de pasageri la nivelul aeroportului fiind de 6,95% din totalul înregistrat la nivel național. 

În paralel cu această stare de fapt, introducerea de noi destinații externe operate de diverși operatori 

aerieni externi a determinat o creștere a traficului pe aeroportul din Cluj Napoca (de la 8,65% în 2012 la 

10,19% în 2014 și la 11,19% în 2015). 

 

Grafic nr. 22 – Ponderea traficului de pasageri pentru aeroporturile Cluj și Timișoara în traficul 

comercial total înregistrat în România (2012-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroporturile care înregistrează fiecare în parte între 1 și 4% din traficul comercial anual total de 

pasageri sunt Aeroportul “Transilvania” din Târgu Mureș, Aeroportul “George Enescu” din Bacău, Aeroportul 

din Iași și Aeroportul din Sibiu. Și în cazul acestor aeroporturi putem sesiza creșteri și scăderi ale ponderii în 

traficul total de pasageri la nivelul României. Aeroporturile care înreistrează creșteri sunt cele din Iași (+1,31 

puncte față de 2012) și Sibiu (+0,44). Aeroportul “Transilvania” din Târgu Mureș înregistrează o scădere a 

                                                           
3 Cumulat cu Băneassa. Bucureștiul ca aeroport. 
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ponderii de 0,24 puncte procentuale, iar Aeroportul “George Enescu” din Bacău înregistrează o scădere de 

1,18 puncte comparativ cu 2012. 

 

Grafic nr.23 – Ponderea traficului de pasageri pentru aeroporturile Târgu Mureș, Bacău, Iași și Sibiu  

în traficul comercial total înregistrat în România (2012-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 din cele 16 aeroporturi internaționale existente la nivel național în 2015 au asigurat cumulat 1,75% 

din traficul anual comercial total de pasageri. Dintre aceste aeroporturi se cuvine remarcat aeroportul din 

Craiova, singurul care pentru intervalul 2012-2015 înregistrează creșteri procentuale ale traficului de pasageri. 

 

Grafic nr. 24– Ponderea traficului de pasageri pentru aeroporturile care asigură 1,75% din traficul 

comercial total înregistrat în România (2012-2015) 
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- concentrarea traficului comercial de pasageri pe Aeroportul “Henri Coandă” (Regiunea București-

Ilfov) și Aeroportul “Avram Iancu” din Cluj Napoca (Regiunea Nord-Vest). 

- cota de piață mica deținută de aeroporturile din Regiunea Centru (2 aeroporturi) și Nord Est (3 

aeroporturi) indică faptul că, în prezent, în lipsa introducerii unor destinații internaționale viabile în 

acord cu intențiile de călătorie ale populației din cele două regiuni, aria de captare a acestor aeroporturi 

se restrânge în contextul orientării populației locale spre zboruri operate de pe aeroporturile din Cluj 

Napoca și București. 

 

Grafic nr.25 – Ponderea regională a traficului de pasageri pe aeroporturile din România (2010-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În traficul internațional de pasageri, principalele aeroporturi de debarcare ale pasagerilor îmbarcați în 

România sunt Aeroportul Londra-Luton (+82,06% comparativ cu 2012) și Aeroportul Munchen (+14,03% 

comparativ cu 2012). În cazul Aeroportului Londra-Luton, un factor decisiv în creșterea traficului de pasageri 

este faptul că de la 1 ianuarie 2014, cetățenii români pot să muncească fără niciun fel de restricţii în Marea 

Britanie.  

Creșteri semnificative, comparativ cu anul 2012, se înregistrează la nivelul Aeroportului Madrid-

Barajas, creșterea fiind de 239,01% în 2015. 

Trebuie menționat faptul că o altă destinație intens utilizată în procesul de migrație internațională de 

către cetățenii români, Roma-Fumicino, înregistreaza scăderi semnficative, comparativ cu anul 2012, de 

30,04%. 
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Grafic nr. 26– Traficul de pasageri îmbarcați în România dupa aeroporturile de debarcare (2012-2015)4 

 

Italia rămâne principala țară de debarcare a pasagerilor curselor aeriene regulate îmbarcați în România, 

în 2015 înregistrându-se o creștere de 12,72% comparativ cu anul 2014. În 2015 comparativ cu anul 2010 

creșterea este de 9,89%. 

Cea mai importantă creștere a ponderii pasagerilor îmbarcați este înregistrată de Marea Britanie.În 

acest caz se înregistrează cu 35,10% mai mulți pasageri îmbarcați în 2015 comparativ cu 2014. Mai mult, 

comparativ cu anul 2010, în 2015 se înregistrează o creștere de 98,41%. 

Creștere importantă în 2015 comparativ cu 2014 se înregistreazăși în cazul curselor regulate către 

aeroporturi din Germania (+13,40%), Germania clasându-se pe locul II în ierarhia țărilor de debarcare a 

pasagerilor îmbarcați în România. Comparativ cu 2010, creșterea în acest caz este de 33,60%. 

Pe fondul creșterii traficului total de pasageri, creșteri în 2015 comparativ cu 2014 înregistrează și țări 

precum Spania (8,71%), Franța (6,99%), Turcia (5,57%)5 și Olanda (2,55%)6.  

Printre țările care înregistrează scăderi ale numărului de pasageri îmbarcați în România se numără 

Austria, scăderea fiind de 6,06% în 2015 comparativ cu 2014. Comparativ cu 2010, numărul de pasageri 

îmbarcați în România către destinații din Austria a scăzut cu un sfert (25,32%). 

 

  

                                                           
4 Pentru anul 2013, datele prezentate înregistrează traficul de pasageri către destinațiile menționate doar pentru trimestrele 

I-III. 
5 În 2015 comparativ cu 2010 creșterea e de 24,62%. 
6 În 2015 comparativ cu 2010 creșterea e de 34,17%. 
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Grafic nr.27 – Traficul de pasageri îmbarcați în România după țările de debarcare (2012-2015)7 

 
În traficul internațional de pasageri, principalele aeroporturi de origine ale pasagerilor debarcați în 

România sunt Aeroportul Londra-Luton (+82,94% comparativ cu 2012)8 și Aeroportul Munchen (+15,34% 

comparativ cu 2012). Creșteri procentuale semnificative în 2015 comparativ cu 2012 se înregistrează și pentru 

aeroporturile din Tel Aviv (+61,25%), Amsterdam (+22,26%) și Frankfurt-Main (+16,72%).  

În paralel cu aceste creșteri, numărul pasagerilor debarcați din cursele regulate de pe Aeroportul 

Roma-Fumicino către destinații din România  înregistreaza scăderi semnficative comparativ cu anul 2012 de 

27,85%, iar pentru Aeroportul din Viena scăderea este de 25,38%. 

 

Grafic nr.28 – Traficul de pasageri debarcați în România după aeroporturile de îmbarcare (2012-2015)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Pentru anul 2013, datele prezentate înregistrează traficul de pasageri către destinațiile menționate doar pentru trimestrele 

I-III. 
8 Mai mult, în cazul Aeroportului Londra-Luton, prin raportare la anul 2014, în 2015 creșterea a fost de 33,20%. 
9 Pentru anul 2013, datele prezentate înregistrează traficul de pasageri către destinațiile menționate doar pentru trimestrele 

I-III. 
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Italia rămâne principala țară de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România, 

în 2015 înregistrându-se o creștere de 14,15% comparativ cu anul 2014. În 2015, comparativ cu anul 2010, 

creșterea este de 13,62%. 

Cea mai importantă creștere a numărului de pasageri debarcați este înregistrată de Marea Britanie, cu 

35,95% mai mulți pasageri debarcați în 2015 comparativ cu 2014. Mai mult, comparativ cu anul 2010, în 2015 

se înregistrează o creștere de 98,59%. 

Creștere importantă în 2015 comparativ cu 2014 se înregistreazăși în cazul curselor regulate de pe 

aeroporturi din Germania (+13,11%), Germania clasându-se pe locul II în ierarhia țărilor de îmbarcare a 

pasagerilor debarcați în România. Comparativ cu 2010, creșterea în acest caz este de 34,14%. 

Pe fondul creșterii traficului total de pasageri, creșteri în 2015 comparativ cu 2014 înregistrează și țări 

precum Spania (9,28%), Franța (5,28%), Turcia (6,93%)10 și Olanda (1,93%)11.  

Printre țările care înregistrează scăderi ale numărului de pasageri debarcați în România se numără 

Austria, scăderea fiind de 5,27% în 2015 comparativ cu 2014. De asemenea, comparativ cu 2010, numărul de 

pasageri îmbarcați în Austria către destinații din România a scăzut cu un sfert (25,47%). 

 

 Grafic nr.29 – Traficul de pasageri debarcați în România după țările de îmbarcare (2012-2015)12 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 În 2015 comparativ cu 2010 creșterea e de 27,86%. 
11 În 2015 comparativ cu 2010 creșterea e de 32,19%. 
12 Pentru anul 2013, datele prezentate înregistrează traficul de pasageri către destinațiile menționate doar pentru 

trimestrele I-III. 
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4.1. CONCURENȚA DIRECTĂ 

 

4.1.1. Aeroporturile din imediata apropiere 

 

4.1.1.1. Aeroportul Internațional Târgu Mureș 

 

Aeroportul Internațional “Transilvania” din Târgu Mureș este din perspectiva traficului anual de 

pasageri al doilea aeroport la nivel național și principalul aeroport din Regiunea Centru. Din acest considerent, 

analiza situației traficului de pasageri la nivelul aeroportului devine extrem de utilă și necesară în condițiile în 

care Aeroportul Internațional “Transilvania” din Târgu Mureș, prin prisma distanței geografice între Târgu 

Mureș și localitățile din județul Harghita13, reprezintă o concurență directă pentru un posibil Aeroport 

Internațional din județul Harghita.  

 

Grafic nr.30 - Total pasageri îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Târgu Mureș (2010-

2015)14 

 
 

Traficul comercial de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional din Târgu Mureș a înregistrat în 

intervalul 2011-2012 creșteri repetate de 241,39% în 2011, de 17,35% în 2012 și 21,41% în 2013. Ulterior 

anului 2013, traficul de pasageri se înscrie pe un trend constant cu tentă descrescătoare:  

- în 2014 o scădere de 5,34% față de 2013, 

- iar în 2015 o scădere de 2,29% față de 2014.  

 

                                                           
13 Distanța rutieră între Târgu Mureș și Miercurea Ciuc este de 141 de km.  
14 Datele prezentate pentru anii 2010-2015 includ toate cele 4 trimestre.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

74710

255056
299317

363398 343986 336125



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 10 

 

Tabel nr.7 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent la nivelul Aeroportului 

Internațional Târgu Mureș (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 241,39 

2012 17,35% 

2013 21,41% 

2014 -5,34% 

2015 -2,29% 

 

Analiza comparativă a tipurilor de transport15 efectuate pe Aeroportul Internațional din Târgu Mureș 

evidențiază faptul că transportul de pasageri este unul orientat către transportul internațional de pasageri, 

99,90% din traficul total de pasageri înregistrat la nivelul anului 2015: 

- transportul internațional de pasageri a înregistrat creșteri semnificative în intervalul 2011-2013: 

o În 2012, creșterea este de 16,79% comparativ cu 2011, 

o în 2013, creșterea este de  23,70% comparativ cu anul 2012, 

o în 2014, se observă o ușoară scădere de 5,09% comparativ cu anul 2013, 

o în 2015, comparativ cu anul 2014, se înregistrează o ușoară scădere de 0,64% față de anul 

precedent. 

Grafic nr.31 - Transportul de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Târgu Mureș pe tipuri de 

transport (2011-2015) 

 
Imaginea transportului comercial pentru anii 2014-2015, se prezintă astfel: 

- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor regulate internaționale a scăzut cu 0,64%  

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori naționali a scăzut cu 100%; 

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori străini a scăzut cu 2,45%; 

                                                           
15 Transportul intern și internațional de pasageri. 
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- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor neregulate internaționale a crescut cu 

1.218,85%16: 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori naționali a scăzut cu 

29,17%; 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori străini a crescut cu 

1.718,06%; 

 

Tabel nr.8 – Transportul aeroportuar internațional și intern de pasageri pe tipuri de transport la nivelul 

Aeroportului Internațional Târgu Mureș (2014-2015) 

 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 

TÂRGU MUREȘ 

2014 2015 

total imbarcați Debarcați total imbarcați Debarcați 

I. transport comercial - total(II+III) 343986 176193 167793 336125 172690 163435 

II. transport international (1+2) 337939 173272 164667 335773 172495 163278 

1.curse regulate (a+b) 337435 173051 164384 329126 169422 159704 

a.operatori nationali 46 46 0 0 0 0 

b.operatori straini 337389 173005 164384 329126 169422 159704 

2. curse neregulate (a+b) 504 221 283 6647 3073 3574 

a.operatori nationali 144 53 91 102 53 49 

b.operatori straini 360 168 192 6545 3020 3525 

III. transport intern(3+4) 6047 2921 3126 352 195 157 

3. curse regulate 5240 2515 2725 148 134 14 

4. curse neregulate 807 406 401 204 61 143 

 

Din Tabelul nr.8, se poate observa că Aeroportul Internațional din Târgu Mureș este utilizat într-o proporție 

mai mare pentru îmbarcare decât pentru debarcare, diferența înregistrată între pasagerii îmbarcați și cei 

debarcați plasându-se pe un trend ascendent în ultimii trei ani: de la 2,44 (2014) la 2,75% (2015). 

În prezent pe Aeroportul Internațional “Transilvania” din Târgu Mureș operează curse regulate o singură 

companie aerienă: Wizz Air. Acestea asigură zboruri către următoarele destinații: 

 

MAREA BRITANIE: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Londra-Luton 18:00  * * *  * * 

 

GERMANIA: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Memmingen 07:10  *  *  *  

Dortmund 12:05  *  *  *  

                                                           
16 Creștere determinate de cursele charter. 
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Baden-Baden 06:00 *    *   

Frankfurt 07:10   *    * 

 

Alte destinații: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Paris-Beauvais 11:25 *    *   

Madrid 17:55 *    *   

Roma-Ciampino 12:35   *    * 

Budapesta 13:10   *    * 

 

 

După cum se poate observa, în ceea ce privește Aeroportul Internațional “Transilvania” din Târgu Mureș: 

- Cursele regulate spre Germania (ca număr de destinații și număr de curse) sunt cele mai numeroase în 

planul de zboruri al aeroportului. 

- O altă destinație care înregistrează un număr mare de curse regulate săptămânale este Londra-Luton 

(înregistrează frecvența cea mai mare ca număr de curse regulate per săptămână). 

- În grila de zboruri există câte două curse regulate per săptămână către destinații din Spania (Madrid), 

Franța (Paris-Beauvais), Italia (Roma-Ciampino) și Ungaria (Budapesta).  

 

  



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 13 

 

 

4.1.1.2. Aeroportul Internațional Bacău 

 

 

Aeroportul Internațional “Geroge Enescu” din Bacău este din perspectiva traficului anual de pasageri 

principalul aeroport din Regiunea Nord-Est. La nivel național este inclus alături de aeroporturile din Târgu 

Mureș și Sibiu în categoria aeroporturilor care asigură aproximativ 2-3% din traficul anual de pasageri.  

 

Grafic nr.32 - Total pasageri îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Bacău (2010-2015)17 

 
Aeroportul Internațional din Bacău înregistrează un maxim al traficului de pasageri în 2012. Ulterior 

acestui an, se observă  o scădere bruscă a traficului de pasageri în 2013 (-22,61%) urmată de o relativă 

constanță în 2014. In anul 2015, se înregistrează o nouă creștere, traficul total de pasageri apropiindu-se de 

maximul înregistrat n 2012. Comparativ cu anul 2010, în anul 2015 s-a înregistrat o creștere cu 52,44% a 

traficului de pasageri.  
 

Tabel nr.9 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 23,39 % 

2012 34,02% 

2013 -22,61% 

2014 0,55% 

2015 18,46% 
 

Analiza comparativă a tipurilor de transport18 efectuate pe Aeroportul Internațional Bacău evidențiază 

faptul că transportul de pasageri este unul orientat către transportul internațional. Comparativ cu anul 2010 

când transportul intern reprezenta 11,98% din totalul traficului de pasageri, în 2015, ponderea acestui tip de 

transport este sub 0,05% din totalul traficului comercial anual. 

                                                           
17 Datele prezentate pentru anii 2010-2015 includ toate cele 4 trimestre.  
18 Transportul intern și internațional de pasageri. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

188418
223300

326884

251160 242530
290918

49823

70665

67092

53750 64052

72248



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 14 

 

 

Grafic nr.33 - Transportul de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Bacău pe tipuri de 

transport (2012-2015) 

 
În anul 2015 comparativ cu anul 2014, transportul internațional de pasageri de pe Aeroportul 

Internațional Bacău a înregistrat o creștere de 18,43%. Imaginea transportului comercial pentru anii 2014-

2015, se prezintă astfel: 

- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor regulate internaționale a crescut cu 

17,01%:  

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori naționali a scăzut cu 

100,00%19; 

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori străini a crescut cu 18,34%; 

- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor neregulate internaționale a crescut cu 

735,15%20: 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori naționali a scăzut cu 

100,00%; 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori străini a crescut cu 

1.107,88%. 
 

Tabel nr.10 – Transportul aeroportuar internațional și intern de pasageri pe tipuri de transport (2014-

2015) 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 

BACĂU 

2014 2015 

total imbarcați debarcați total imbarcați Debarcați 

I. transport comercial - total(II+III) 306582 152202 154380 363166 183582 179584 

II. transport internațional (1+2) 306493 152180 154313 362993 183478 179515 

1.curse regulate (a+b) 305887 151929 153958 357932 180939 176993 

a.operatori naționali 3427 1982 1445 0 0 0 

b.operatori străini 302460 149947 152513 357932 180939 176993 

                                                           
19 Procent determinat de catalogarea operatorului BlueAir ca operator srăin de către INS. 
20 Procent determinat de catalogarea operatorului BlueAir ca operator srăin de către INS. 
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2. curse neregulate (a+b) 606 251 355 5061 2539 2522 

a.operatori naționali 187 0 187 0 0 0 

b.operatori străini 419 251 168 5061 2539 2522 

III. transport intern(3+4) 89 22 67 173 104 69 

3. curse regulate 0 0 0 116 78 38 

4. curse neregulate 89 22 67 57 26 31 

 

Adiacent creșterii traficului de pasageri la nivelul Aeroportului, s-a modificat și mijlocul pentru care 

este utilizat de către pasageri Aeroportul Internațional Bacău: 

- În 2012, raportul între persoanele îmbarcate și cele debarcate pentru transportul comercial total era de 

50,53% la 49,47%, înregistrându-se cu 4.150 mai multe persoane îmbarcate decât debarcate.   

- Începând cu 2013, raportul între persoanele îmbarcate și cele debarcate pentru transportul comercial se 

modifică. Astfel, se înregistrează cu 1.598 mai multe persoane debarcate decât îmbarcate. Tendința se 

păstrează și în 2014 când, pe fondul unei scăderi a traficului general de persoane la nivelul Aeroportului, 

crește numărul persoanelor debarcate. Diferența între persoanele debarcate și cele îmbarcate este 

reprezentată de 2.140 de persoane. 

- În 2015 comparativ cu 2014, diferența între persoanele îmbarcate și cele debarcate este de 3.876 de 

persoane, rutele existente la nivelul aeroportului determinând o reorientare a persoanelor din aria de 

captare către serviciile furnizate pe acest aeroport21. 

 

Grafic nr.34 – Diferențele între numărul total de pasageri îmbarcați și debarcați prin Aeroportul 

Internațional Bacău în transportul internațional (2012-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr.11 – Diferențele între numărul total de pasageri îmbarcați și debarcați prin Aeroportul 

Internațional Bacău (2012-2015) 

                                                           
21 În special pentru faptul că redeschiderea Aeroportului Internațional din Suceava a fost amânată.  
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AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 

BACĂU 

2012 

(trim I-III) 

2013 

(trim I-III) 

2014 

(trim I-III) 

2015 

(trim I-III) 

imbarcati- 

debarcati 

imbarcati- 

debarcati 

imbarcati- 

debarcati 

imbarcati- 

debarcati 

I. transport comercial - total(II+III) 4164 -1598 -2140 3876 

II. transport internațional (1+2) 4295 763 -2095 3875 

1.curse regulate (a+b) 4450 849 -1986 3870 

a.operatori naționali 17312 -293 537 0 

b.operatori străini -12862 1142 -2523 3870 

2. curse neregulate (a+b) -155 -86 -109 5 

a.operatori naționali -158 -36 -187 0 

b.operatori străini 3 -50 78 5 

III. transport intern(3+4) -131 -2361 -45 1 

3. curse regulate -114 -2346 0 1 

4. curse neregulate -17 -15 -45 0 

 

În prezent, pe Aeroportul Internațional “George Enescu” din Bacău operează curse regulate o singură 

companie aerienă: Blue Air. Acestea asigură zboruri către următoarele destinații: 

 

ITALIA: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Bologna 16:50   *   *  

Bologna 10:00 *       

Catania 09:45    *   * 

Milano-Bergamo 07:10  *  *  *  

Roma-Fiumicino 14:30 * * * * * * * 

Torino-Caselle 07:00 *  *  *  * 

 

MAREA BRITANIE: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Liverpool 21:10  *    *  

Londra-Luton 22:40       * 

Londra-Luton 08:30 * *  * * *  

 

Alte destinații: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Bruxelles 16:40 *    *   

Dublin 22:50  *  *  *  

Paris-Beauvais 10:00  *      
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Paris-Beauvais 15:55       * 

Madrid 08:20   *  *   

Stuttgart 17:10    *   * 

 

 

După cum se poate observa, la nivelul Aeroportului Internațional “George Enescu” din Bacău: 

- Cursele regulate spre Italia sunt cele mai numeroase în planul de zboruri al aeroportului, existând curse 

regulate zilnice către destinația Roma-Fiumicino. 

- O altă destinație care înregistrează un număr mare de curse regulate săptămânale este cea spre Londra-

Luton. 

- Din 2015 au fost incluse în grila de zboruri curse regulate către destinații din Spania (Madrid) sau 

Germania (Stuttgart).  
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4.1.2. Aeroporturile aflate la o distanță mai mare de 150 de km 

 

4.1.2.1. Aeroportul Internațional Sibiu 

 

Aeroportul Internațional din Sibiu este din perspectiva traficului anual de pasageri al șaptelea aeroport 

la nivel național și al doilea aeroport din Regiunea Centru. Din acest considerent, analiza situației traficului de 

pasageri la nivelul aeroportului devine extrem de utilă și necesară în condițiile în care Aeroportul Internațional 

din Sibiu, prin prisma distanței geografice între Sibiu și localitățile din județul Harghita22, reprezintă o 

concurență directă pentru un posibil Aeroport Internațional din județul Harghita.  

 

Grafic nr.35 - Total pasageri îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Sibiu (2010-2015)23 

 
 

Traficul comercial de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional din Sibiu a înregistrat în intervalul 

2012-2015 creșteri repetate. Din graficul anterior se poate observa tendința de creștere constantă a traficului 

total de pasageri înregistrat la nivelul aeroportului: 

- în 2013 o creștere de 7,38% față de 2012, 

- în 2014 o creștere de 14,05% față de 2013, 

- iar în 2015 o creștere de 28,08% față de 2014.  

 

                                                           
22 Distanța rutieră între Sibiu și Miercurea Ciuc este de 192 de km.  
23 Datele prezentate pentru anii 2010-2015 includ toate cele 4 trimestre.  
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Tabel nr.12 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent la nivelul Aeroportului 

Internațional Sibiu (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 -11,00% 

2012 -0,35% 

2013 7,38% 

2014 14,05% 

2015 28,08% 

 

Se estimează că traficul total de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu va crește 

considerabil în următoarea perioadă, reprezentanții companiei aeriene low-cost WZZ Air estimând peste 

300.000 de pasageri îmbarcați și debarcați la nivelul aeroportului. În luna aprilie 2016, compania aeriană a 

anunțat că va organiza la nivelul acestui aeroport o bază operațională și că va introduce noi curse regulate către 

Milano, Madrid, Munchen și Nurnberg începând cu luna august24. 

Datele publicate de Institutul Național de Statistică nu permit o analiză comparativă a tipurilor de 

transport25 efectuate pe Aeroportul Internațional din Sibiu, însă și în cazul acestui aeroport, ținând cont de 

planul de zboruri al aeroportului pentru anul 2016, transportul de pasageri este unul orientat exclusiv către 

transportul internațional de pasageri. 

 

În prezent pe Aeroportul Internațional Sibiu operează curse regulate șase companii aeriene care 

asigură zboruri către următoarele destinații: 

 Austrian Airlines către Viena 

 Tarom către Munchen 

 Blue Air către Stuttgart și Koln 

 Lufthansa către Munchen 

 Wizz Air către Dortmund, Londra-Luton 

 Air Bucharest către Antalya (charter).  

 

GERMANIA: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă Perioada 

Munchen 08:55      *  28.03-29.10 

Munchen 18:25 * * * * *   28.03-29.10 

Munchen 06:00 * * * * * * * 27.03-29.10 

Munchen 17:45 * * * * * * * 27.03-29.10 

Stuttgart 12:35 *  *  *  * 27.03-29.10 

Koln 13:40 *    *   28.03-29.10 

Dortmund 12:00 *  *  *   20.08-29.10 

Dortmund 12:40  *  *  *  15.05-18.08 

Dortmund 12:40  *    *  27.03-14.05 

                                                           
24 Din 19 august. 
25 Transportul intern și internațional de pasageri. 
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Alte destinații: 

 

Destinație Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă Perioada 

Viena 16:05 * * * * * * * 27.03-29.10 

Londra-Luton 19:20 *  *  *  * 27.03-18.09 

Londra-Luton 19:20  *  *  *  20.09-29.10 

Antalya 17:45    *    02.06-29.09 

 

După cum se poate observa, în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu: 

- Cursele regulate spre Germania (ca număr de destinații și număr de curse) sunt cele mai numeroase în 

planul de zboruri al aeroportului. 

- O altă destinație care înregistrează un număr mare de curse regulate săptămânale este Londra-Luton. 
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4.1.2.2. Aeroportul Internațional Cluj Napoca 

 

Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj Napoca este din perspectiva traficului anual de 

pasageri al doilea aeroport la nivel național și principalul aeroport din Regiunea Nord-Vest, având o arie de 

captare foarte. Din acest considerent, analiza situației traficului de pasageri la nivelul aeroportului devine 

extrem de utilă și necesară în condițiile în care Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj Napoca, în 

ciuda distanței geografice între Cluj Napoca și localitățile din județul Harghita26, reprezintă o concurență 

directă pentru aeroporturile din regiune, în general, și pentru un posibil Aeroportul Internațional din județul 

Harghita, în special.  

 

Grafic nr.36 - Total pasageri îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Cluj Napoca (2010-

2015)27 

 
Traficul comercial de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional din Cluj Napoca a înregistrat în 

intervalul 2010-2012 scăderi repetate de 7,75% în 2011, respectiv 7,68% în 2012. Pe fondul încetării activității 

CarpatAir pe aeroportul din Timișoara și a lucrărilor de modernizare pe aeroporturile din Iași și Suceava și a 

introducerii de noi destinații deservite în principal de operatori străini, după 2012 traficul de pasageri se înscrie 

pe un trend crescător:  

- în 2013 se înregistrează o creștere de 11,61% față de 2012, 

- în 2014 o creștere de 13,88% față de 2013, 

- iar în 2015 o creștere de 25,99% față de 2014.  

Astfel, comparativ cu anul 2010, în anul 2015 s-a înregistrat o creștere cu 36,38% a traficului total de 

pasageri.  

                                                           
26 Distanța rutieră între Cluj Napoca și Miercurea Ciuc este de 254 de km.  
27 Datele prezentate pentru anii 2010-2015 includ toate cele 4 trimestre.  
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Tabel nr.13 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent la nivelul Aeroportului 

Internațional Cluj Napoca (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 -7,75 % 

2012 -7,68% 

2013 11,61% 

2014 13,88% 

2015 25,99% 

 

Analiza comparativă a tipurilor de transport28 efectuate pe Aeroportul Internațional Cluj Napoca 

evidențiază faptul că transportul de pasageri este unul orientat către transportul internațional de pasageri: 

- La nivelul aeroportului, transportul internațional de pasageri a înregistrat creșteri semnificative în 

ultimii trei ani: 

o în 2013, creșterea este de  15,53% comparative cu anul 2012, 

o în 2014, creșterea este de 16,98% comparativ cu anul 2013, 

o în 2015, comparativ cu anul 2014, creșterea este de 28,55%. 

- Transportul intern de pasageri a înregistrat în anul 2015 comparativ cu 2014 o creștere de 9,36%. 

Astfel, 2015 este primul an de creștere după ce în anii anterior au fost înregistrate scăderi ale traficului 

intern de pasageri la nivelul aeroportului: 

o în 2013 scăderea este de 5,66% comparativ cu anul 2012, 

o în 2014 scăderea este de 2,82% comparativ cu anul 2013. 

 

Grafic nr.37 - Transportul de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Cluj Napoca pe tipuri de 

transport (2012-2015) 

 

                                                           
28 Transportul intern și internațional de pasageri. 
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Imaginea transportului comercial pentru anii 2014-2015, se prezintă astfel: 

- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor regulate internaționale a crescut cu 

28,55%  

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori naționali a scăzut cu 5,95%; 

o Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori străini a crescut cu 29,45%; 

- Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor neregulate internaționale a crescut cu 

23,01%: 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori naționali a crescut cu 

62,21%; 

o Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori străini a crescut cu 18,21%; 

 

Tabel nr.14 – Transportul aeroportuar internațional și intern de pasageri pe tipuri de transport la 

nivelul Aeroportului Internațional Cluj Napoca (2014-2015) 

 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 

CLUJ NAPOCA 

2014 2015 

total îmbarcați debarcați total îmbarcați debarcați 

I. transport comercial - total(II+III) 1179161 593181 585980 1485634 750296 735338 

II. transport internațional (1+2) 1021763 515954 505809 1313503 665776 647727 

1.curse regulate (a+b) 964381 487602 476779 1242917 630934 611983 

a.operatori naționali 15340 7061 8279 14428 6410 8018 

b.operatori străini 949041 480541 468500 1228489 624524 603965 

2. curse neregulate (a+b) 57382 28352 29030 70586 34842 35744 

a.operatori naționali 5657 2730 2927 9176 4505 4671 

b.operatori străini 51725 25622 26103 61410 30337 31073 

III. transport intern(3+4) 157398 77227 80171 172131 84520 87611 

3. curse regulate 156983 76991 79992 171491 84248 87243 

4. curse neregulate 415 236 179 640 272 368 

 

Din Tabelul nr.14, se poate observa că, adiacent creșterii traficului de pasageri, Aeroportul 

Internațional Cluj Napoca este utilizat într-o proporție mai mare pentru îmbarcare decât pentru debarcare, 

diferența înregistrată între pasagerii îmbarcați și cei debarcați plasându-se pe un trend ascendant în ultimii trei 

ani: de la 0,61 (2014) la 1,01% (2015). 

În prezent pe Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj Napoca operează curse regulate 

următoarele companii aeriene: TAROM, Lufthansa, Wizz, LOT, Vueling, AirEst (cargo), ASL Airlines 

(cargo) și Silver Air (Cargo). Acestea asigură zboruri către următoarele destinații, după cum urmează: 

  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

București 

06:15 TAROM * * * * * * * 

09:35 TAROM * * * * *   

13:45 TAROM * * * * *   

14:30 TAROM * * * * * * * 
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16:40 TAROM * * * * *   

18:50 TAROM * * * * *  * 

21:00 TAROM * * * * * * * 

 

AUSTRIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Viena 09:05 
Austrian 

Airlines/TAROM 
* * * * *   

 

BELGIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Bruxelles-Charleroi 07:10 WIZZ *  *  *   

 

ELVEȚIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Geneva 06:25 WIZZ *    *   

Basel Mulhouse 

Freiburg 
18:05 WIZZ  *    *  

 

FRANȚA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Paris-Beauvais 18:10 WIZZ * * * * *  * 

 

GERMANIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Munchen 06:30 Lufthansa * * * * * * * 

Munchen 14:05 Lufthansa * * * * * * * 

Dortmund 11:30 WIZZ *  *  *   

Köln 11:30 WIZZ    *   * 

Koln29 21:20 ASL Airlines * * * * *   

Nürnmberg 13:00 WIZZ  *    *  

Memmingen 12:05 WIZZ *    *   

 

ISRAEL:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Tel Aviv 06:00 WIZZ  *    *  

 

POLONIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Varșovia 13:50 LOT *  *  * *  

                                                           
29 Zbor cargo. 
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ITALIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Treviso  07:00 WIZZ   *    * 

Roma-Ciampino 13:00 WIZZ *  *  *  * 

Bologna 06:50 WIZZ *  *  *  * 

Milano-Bergamo 13:10 WIZZ * * * * *  * 

Bari 13:45 WIZZ  *    *  

 

MAREA BRITANIE:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Londra-Luton 06:00 WIZZ * * * * * * * 

Londra-Luton 18:05 WIZZ * * * * * * * 

 

OLANDA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Eindhoven 07:10 WIZZ  *  *  *  

 

EMIRATE:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Dubai 13:15 WIZZ      *  

 

SPANIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Barcelona 17:10 WIZZ *  *  *  * 

Valencia 18:50 WIZZ  *  *  *  

Zaragoza 05:50 WIZZ  *    *  

Madrid  16:55 WIZZ   *  *  * 

 

SUEDIA:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Malmö 13:30 WIZZ  *    * * 

 

UNGARIA30:  

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Budapesta 18:15 SilverAir * * * * *   

Budapesta 20:05 AirEst * * * * *   

 

La aceste zboruri se adaugă o serie de curse charter operate de Nesma Airlines (Egipt), Aegean 

Airlines și TAROM (Grecia), TunisAir Express (Tunisia), Pegasus, Air Bucharest, Freebird Airlines și 

Corendon Airlines (Turcia), zboruri operate în intervalul iunie-septembrie/octombrie 2015.  

                                                           
30 Doar zboruri Cargo. 
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4.1.2.3. Aeroportul Internațional Iași 

 

Aeroportul Internațional Iași este unul din cele trei aeroporturi din Regiunea Nord-Est. La nivel 

regional este al doilea aeroport din perspectiva traficului anual de pasageri, in timp ce la nivel național este 

inclus alături de aeroporturile din Târgu Mureș, Sibiu și Bacău în categoria aeroporturilor care asigură 

aproximativ 2-3% din traficul anual de pasageri.  

 

Grafic nr.38 - Total pasageri îmbarcați și debarcați pe Aeroportul Internațional Iași (2010-2015)31 

 
 

Aeroportul Internațional din Iași înregistrează, exceptând anul 2012, creșteri anuale semnificative în 

ceea ce privește transportul internațional și intern de pasageri, evidențiindu-se faptul că lucrările de 

modernizare au afectat doar într-o mică măsură activitatea desfășurată pe acest aeroport (-6,64%). Lucrările 

de modernizare și facilitățile existente la nivelul aeroportului au permis ca în 2015 comparativ cu 2014, traficul 

total de pasageri să înregistreze o creștere de 41,63%. Mai mult, comparativ cu anul 2010, în anul 2015 s-a 

înregistrat o creștere cu 169,93% a traficului de pasageri. 

 

Tabel nr.15 – Creșterile procentuale față de anul calendaristic precendent (2011-2015) 

An Creștere față de anul calendaristic precedent 

2011 30,02 % 

2012 -6,64% 

2013 35,11% 

2014 16,20% 

2015 41,63% 

                                                           
31 Datele prezentate pentru anii 2010-2015 includ toate cele 4 trimestre. 
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Analiza comparativă a tipurilor de transport32 efectuate pe Aeroportul Internațional Iași evidențiază 

faptul că transportul de pasageri, în special în urma lucrărilor de modernizare, începând din 2013 s-a 

transformat dintr-unul orientat cu predilecție către transportul intern în unul orientat către transportul 

internațional:  

- La nivelul aeroportului, transportul internațional de pasageri a înregistrat creșteri semnificative în 

ultimii trei ani: 

o în anul 2013 se înregistrează o creștere de 225,99% comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2012, 

o în 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013, creșterea este de 39,51%, 

o în anul 2015, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, creșterea este de 58,03%. 

- Transportul intern de pasageri a înregistrat în anul 2015 comparativ cu aceeași perioadă din 2014 o 

creștere de 17,83%. Astfel, 2015 este primul an de creștere după ce în anii anterior au fost înregistrate 

scăderi ale traficului intern de pasageri la nivelul aeroportului: 

o în anul 2013 scăderea este de 13,92% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, 

o în anul 2014 scăderea este de 6,47% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013. 

 

Grafic nr.39 - Transportul de pasageri la nivelul Aeroportului Internațional Iași pe tipuri de transport 

(2010-2015) 

 
 

În anul 2015, comparativ cu anul 2014, transportul internațional de pasageri de pe Aeroportul 

Internațional Iași a înregistrat creșteri semnificative, aspect care confirmă tendința de reorientare a traficului 

de pasageri către transportul internațional. Imaginea transportului comercial pentru anii 2014-2015, se prezintă 

astfel: 

- Transportul internațional a înregistrat o creștere de 58,03% de la 269.510 pasageri (2014) la 381.709 

pasageri (2015); 

                                                           
32 Transportul intern și internațional de pasageri. 
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o Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor regulate internaționale a crescut 

cu 59,30% 

 Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori naționali a crescut cu 

1,98%; 

 Numărul de pasageri de pe cursele regulate operate de operatori străini a crescut cu 

270,58%; 

o Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor neregulate internaționale a 

crescut cu 44,70% 

 Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori naționali a scăzut 

cu 2,45%; 

 Numărul de pasageri de pe cursele neregulate operate de operatori străini a crescut cu 

101,11%; 

 

- Transportul intern a înregistrat o creștere de 17,83% de la 109.951 pasageri (2014) la  129.558 

pasageri (2015); 

o Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor regulate interne a crescut cu 

21,76% 

o Numărul de pasageri transportați prin intermediul curselor neregulate interne a scăzut cu 

83,66%. 
 

Tabel nr.16 – Transportul aeroportuar internațional și intern de pasageri pe tipuri de transport (2014-

2015) 

AEROPORTUL 

INTERNAȚIONAL 

IAȘI 

2014 2015 

total îmbarcați debarcați total îmbarcați Debarcați 

I. transport comercial - total(II+III) 269510 136726 132784 381709 191681 190028 

II. transport internațional (1+2) 159559 81429 78130 252151 126034 126117 

1.curse regulate (a+b) 145679 75570 70109 232066 115431 116635 

a.operatori naționali 114590 59586 55004 116855 57658 59197 

b.operatori străini 31089 15984 15105 115211 57773 57438 

2. curse neregulate (a+b) 13880 5859 8021 20085 10603 9482 

a.operatori naționali 7560 2818 4742 7375 3703 3672 

b.operatori străini 6320 3041 3279 12710 6900 5810 

III. transport intern(3+4) 109951 55297 54654 129558 65647 63911 

3. curse regulate 105856 52784 53072 128889 65326 63563 

4. curse neregulate 4095 2513 1582 669 321 348 

 

Adiacent creșterii traficului de pasageri la nivelul aeroportului, s-a modificat ușor și mijlocul pentru 

care este utilizat de către pasageri Aeroportul Internațional Iași: 

- în 2013, raportul între persoanele îmbarcate și cele debarcate pentru transportul comercial total era de 

48,96% la 51,04%, înregistrându-se cu 3.628 mai multe persoane debarcate decât îmbarcate. Această 

diferență este determinată prin raportare la traficul de pasageri înregistrat de transportul internațional. 

51,74% din pasageri au debarcat la Iași, în timp ce 48,26% din pasageri s-au îmbarcat. 
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- în 2014, raportul între persoanele îmbarcate și cele debarcate pentru transportul comercial total era de 

50,73% la 49,27%, înregistrându-se cu 3.942 mai multe persoane îmbarcate decât debarcate.  

- în 2015 s-a înregistrat o paritate între numărul de persoane îmbarcate (50,22%) și debarcate (49,78%) la 

nivelul aeroportului, diferența între cei îmbarcați și debarcați fiind de doar 1.650 de persoane. 
 

În prezent pe Aeroportul Internațional din Iași operează patru companii aeriene: TAROM, Austrian 

Airlines, Blue Air și Wizz. Acestea asigură zboruri către următoarele destinații: 

 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

București 

09:05 TAROM * * * * *   

13:55 TAROM * * * * * * * 

18:25 TAROM * * * * * * * 

21:05 TAROM   * * *   

21:50 TAROM *       

22:45 TAROM * * * * * * * 

08:30 BLUEAIR * * * * * *  

21:30 BLUEAIR * * * * *  * 

 

AUSTRIA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Viena 15:20 Austrian Airlines * * * * *  * 

 

ITALIA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Roma 13:45 TAROM    *   * 

Roma 19:20 BLUEAIR  *  *  *  

Bologna 12:05 TAROM   *   *  

Torino 18:45 TAROM   * *  *  

Treviso 11:20 WIZZ   *    * 

Milano 11:15 WIZZ   *    * 

 

MAREA BRITANIE: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Londra 21:05 BLUEAIR *      * 

Londra 15:50 BLUEAIR   * * *   

Londra 04:00 TAROM *  *   *  

Londra 19:00 WIZZAIR  *  *  *  

 

TURCIA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Istanbul 00:55 TAROM    *   * 

 

BELGIA: 
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Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Bruxelles 16:00 BLUEAIR   *   *  

 

ISRAEL: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Tel Aviv 13:40 TAROM  *   *   

 

GERMANIA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Munchen 20:00 TAROM  *   *  * 

 

FRANȚA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Paris-Beauvais 16:30 BLUEAIR *    *   

 

SPANIA: 

Destinație Ora Operator Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Dumincă 

Barcelona 15:00 BLUEAIR  *     * 

 

După cum se poate observa, situația curselor operate de pe Aeroportul Internațional Iași se prezintă astfel: 

- Cursele regulate spre Italia sunt limitate la 2 (Roma – operat de Tarom, Treviso, Bergamo, Bologna) 

sau 3 (Roma – operat de Blue Air, Torino) zboruri săptămânale către fiecare destinație; 

- Cursele regulate spre Marea Britanie (Londra) sunt operate de trei companii aeriene: BlueAir (5 curse), 

TAROM (3 curse), WizzAir (2 curse); 

- În 2016, comparative cu 2015, au fost introduce curse regulate catre noi destinații: 

o Barcelona (2 curse săptămânale); 

o Paris (2 curse săptămânale); 

o Munchen (3 curse săptămânale); 

o Bruxelles (2 curse săptămânale); 

o Istanbul (2 curse săptămânale). 
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4.2. CONCURENȚA INDIRECTĂ  

 

 

La nivelul județului Harghita pot fi identificați mai mulți potențiali actori care asigură servicii de 

transport de pasageri și mărfuri, astfel:  

- Firmele de transport de persoane înregistrate conform datelor Oficiului Național al Registrului 

Comerțului la nivelul județului Harghita care au principal cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre 

de de călători n.c.a.  

o Selecția are în vedere doar codurile CAEN principale, nu și cele secundare. Cele 29 de firme 

de transport de călători asigură fie servicii de transport internațional de pasageri, fie servicii 

de transport la nivel județean prin Autogara Csiki Trans33. 

- Agențiile de turism partenere ale agențiilor de turism naționale care asigură servicii transport 

internațional de pasageri precum Europa Travel34, Christian Tour35, Paralela 4536, EximTour etc. 

- Permanentizarea în ultimii 10 ani a rutelor migraționale către țări precum Italia, Spania, Germania, 

Franța și Regatul Unit a determinat apariția unor servicii de transport internațional de persoane către 

aceste destinații37: 

o Firmele de transport pasageri din județele din Regiunea Nord-Est care asigură transport 

internațional de pasageri prin DN15 cu ieșire prin vămile Nădlac (Arad) și/sau Borș (Bihor). 

o La nivelul grupurilor de români care au domiciliul permanent sau o rezidență temporară în 

țările amintite, grupuri constituite în Social Media38, se regăsesc multe anunțuri postate de 

persoane care oferă servicii de transport internațional de persoane. 

 

 

                                                           
33 În special cele care asigură legătura cu localitățile aflate pe drumurile naționale care leagă județul Harghita de 

principalele aeroporturi aflate la mai puțin de 150 de km. 
34 În Miercurea Ciuc își desfășoară activitatea trei agenții partenere ale Europa Travel: Travel 4 You, Calibra Invest și 

Prestige Travel. 
35 Pentru Agenția Christian Tour în Miercurea Ciuc își desfășoară activitatea franciza Sun Travel și agențiile revânzătoare: 

Fenyo Travel, Harghita Tours și Hedon Express. 
36 Parteneri Unnique Travel, Fenyo Travel, Calibra Travel, și Magda Travel din Miercurea Ciuc, Hedon Express din 

Odorheiul Secuiesc, Great Holidays din Gheorgheni. 
37 Trebuie însă precizat că în contextul tarifelor tot mai mici percepute de operatorii aerieni pentru zborurile către destinații 

din țările amintite, a confortului călătoriei cu avionul, a timpului redus de călătorie cu acest mijloc de transport și a 

extinderii numărului de destinații, transportul rutier internațional de pasageri pe distanțe lungi se situează pe un trend 

descendent.  
38 În special pe Facebook. 


