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CAPITOLUL V. 

IDENTIFICAREA DESTINAȚIILOR CURENTE RELEVANTE 

 

În perspectiva identificării destinaţiilor relevante în scopul includerii acestora în planul de zbor al 

Aeroportului din județul Harghita, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

- În intervalul 2012-2014, datele cu privire la emigranții temporar1 din Regiunea Centru evidențiază o 

creștere de doar 1,8% în 2014 comparativ cu 2012.  

o Județele Mureș (23,6%) și Brașov (23,1%) asigură aproximativ jumătate din numărul 

emigranților temporari din Regiune; 

o În județele Harghita (13,4%) și Covasna (9,0%) sunt înregistrați cei mai puțini emigranți 

temporari. 

- Pentru același interval de timp, datele cu privire la emigranții definitivi2 din Regiunea Centru 

evidențiază o scădere cu aproape un sfert a acestora în 2014 comparativ cu 2012 (- 24,3%): 

o La nivelul Regiunii, județele Brașov (31,3%) și Sibiu (26,4%) cumuleaza 57,7% din totalul 

emigranților definitivi; 

o Județele în care se înregistrează cei mai puțini emigranți definitivi sunt Harghita (6,6%) și 

Covasna (4,8%).  

- Populația de la nivelul județelor Harghita și Covasna nu a fost angrenată semnificativ în valurile de 

migrație circulatorie temporară sau permanentă către țări precum Germania, Spania, Italia și Regatul 

Unit așa cum s-a întâmplat în cazul populațiilor din zona Moldovei, Olteniei sau Maramureșului. 

o Din acest considerent nu există o nevoie stringentă în rândul populației pentru aceste destinații 

decât doar în măsura în care vor fi utilizate în scop turistic sau de reprezentanții mediului de 

afaceri. Sondajul realizat în luna februarie 2015, chiar dacă nu poate fi consierat unul 

reprezentativ pentru populația de la nivelul județului Harghita, evidențiază faptul că Ungaria 

este principala destinație turistică pentru aproximativ jumătate din populația respondentă, în 

timp ce alte destinații înregistrează procente reduse: Anglia (9%), Austria (7%), Italia (5%), 

Franța și Suedia (3%), Grecia și Elveția (2%) etc. 

o Pentru aceste destinații, aeroporturile din proximitate au deja curse regulate în planurile de 

zbor motiv pentru care operatorii aerieni ar putea fi determinați să suplimenteze numărul de 

curse regulate către o anumită destinație de pe unul din aeroporturile din proximitate decât să 

introducă o nouă cursă pe un aeroport aflat la doar 150 km distanță. 

                                                           
1 Emigranți temporari sunt persoanele care emigrează în străinătate pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Emigrație 

înseamnă acțiunea prin care o persoană care a avut anterior rețedința obișnuită pe teritoriul României încetează să mai 

aibă reședința obișnuită pe teritoriul acesteia pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni. 

Reședința obișnuită reprezintă locul în care o persoană își petrece în mod obișnuit perioada zilnică de odihnă, fără a ține 

seama de absențele temporare pentru recreere, vacanțe, vizite la prieteni și rude, afaceri, tratamente medicale sau 

pelerinaje religioase. 
2 Emigranți cu schimbarea domiciliului sunt persoanele (de cetățenie română) care emigrează în străinătate. Emigrația 

este acțiunea prin care o persoană renunță la domiciliul din România și își stabilește domiciliul pe teritoriul altui stat. 

Domiciliul din România al persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de 

identitate (CI/CI provizorie, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. 
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 Pentru un operator aerian costurile introducerii sau suplimentării numărului de curse 

către o anumită destinație pe un aeroport pe care operează deja sunt mai mici decât 

costurile pe care le presupune introducerea unei noi curse pe un nou aeroport. 

 

Principala destinaţie vizată de populația județului este Budapesta. Acest fapt este determinat în mod firesc de 

afinitățile lingvistice și culturale, de legăturile cu membrii familiei extinse stabiliți în Ungaria, interesele 

comerciale etc.  

Din perspectiva respondenților3 care și-au manifestat atât intenția de a utiliza avionul ca mijloc de transport, 

cât și a acelora care și-au manifestat intenția de a utiliza în acest sens pentru îmbarcare/debarcare Aeroportul 

din județul Harghita, distribuția principalelor destinații se prezintă conform graficului nr.464.  

 

Grafic nr.40 – Principalele destinații pentru cursele regulate identificate de persoanele care 

intenționează să utilizeze avionul ca mijloc de transport și serviciile Aeroportului din județul Harghita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principala destinație, cea care înregistrează cel mai ridicat procent, este Budapesta cu 44,28%. La nivel 

regional, doar Aeroportul din Târgu Mureș asigură curse regulate săptămânale (2 curse) către această 

destinație. Considerăm că  introducerea unor curse regulate spre Budapesta este necesară, cu atât mai mult cu 

cât intenția înregistrată la nivelul populației județului Harghita (38,27%) este una ridicată. 

                                                           
3 Sondajul telefonic a fost realizat în intervalul 4-9 iunie 2016 pe un eșantion reprezentativ de 800 persoane de la nivelul 

județului Harghita, având o marjă de eroare de 3,54%. 
4 Metodologic, se cuvine precizat că aceste destinații au fost nominalizate spontan de către respondenți.  
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- O analiză a emigranților definitivi după țara de destinație (Ungaria) pentru intervalul 1990-2014 și a 

emigranților definitivi de etnie maghiară pentru intervalul 1990-2010 evidențiază valul ridicat de 

emigrație de la începutul anilor ’90, val care a contribuit la consolidarea acestor relații. Din perspectivă 

instituțională, numărul mare de orașe înfrățite cu locailtăți din Ungaria, proiectele educaționale 

destinate populației școlare (vizite de studiu, tabere școlare, studii universitare etc.), proiectele 

culturale etc. contribuie de asemenea la susținerea acestei legături. 

 

Grafic nr.41 – Numărul total al emigranților definitivi către Ungaria în intervalul 1990-2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafic nr.42 – Numărul total al emigranților definitivi de etnie maghiară (1990-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o În 

susținerea 

punctului de 

vedere potrivit 

căruia Budapesta (Ungaria) este principala destinație vizată de populația județului sunt și 

cursele regulate de autocar5 si tren care pleacă din Miercurea Ciuc spre Budapesta. Traficul 

anual total de pasageri către și dinspre Ungaria (Budapesta) care se înregistrează prin 

                                                           
5 Relevante în acest sens sunt cursele operate de compania de transport  GIG Impex SRL care asigură curse regulate din 

Miercurea Ciuc către Budapesta în zilele de miercuri, joi, sâmbătă și duminică la prețuri de 130 de lei (tur) și 200 lei (tur-

retur).  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010



Studiu de oportunitate pentru înființarea unui aeroport  
în județul Harghita 

MANUCODE 
Consulting and Research 

 

Consiliul Județean Harghita 4 

 

utilizarea celor două mijloace de transport poate constitui un argument în favoarea introducerii 

unor curse regulate aeriene din județul Harghita către Budapesta. 

 Cele 2 curse regulate săptămânale operate de pe Aeroportul “Transilvania” din Târgu 

Mureș de operatorul aerian WIZZ Air prezintă câteva dezavantaje care în ciuda cererii 

mari existente în piață pentru destinația Budapesta nu permit operatorului aerian să 

suplimenteze numărul de curse: 

 zborurile sunt programate în jurul prânzului (ora 13:10)  

 costul unui bilet de avion pentru un singur drum dus (un singur segment) este 

între 99 și 179 de lei6. Costurile deplasării de la Miercurea Ciuc7 la Târgu 

Mureș se situează în jurul sumei de 50-55 lei. Astfel, per total, prețul 

transportului se ridică la suma de minin 149-229 lei per segment de zbor. 

 

Londra este o altă destinație care a fost nominalizată de către respondenți. Chiar dacă intenția este semnificativ 

mai mică decât în cazul destinației Budapesta, în contexul în care aeroporturile concurente au o bună acoperire 

în planurile de zbor pentru această destinație, prin introducerea unor curse regulate către această destinație se 

poate asigura o reorientare a distribuției geografice  a pasagerilor în contextul în care există cerere la nivel 

local. 

Alte trei destinații pentru curse regulate care înregistrează procente ridicate sunt Viena (19,24%), Munchen 

(17,28%) și București (17,28%). 

 

Se cuvine precizat că la nivelul Aeroportului din județul Harghita, în perspectiva deschiderii acestuia, creșterea 

numărului de curse operate trebuie să se realizeze gradual, într-un proces de creștere organică bazată pe cererea 

existentă în aria de captare a aeroportului, evoluțiile viitoare permițând modificări în structura planului de 

zbor. 

 

În privința curselor charter acestea vizează, de regulă, principalele destinații turistice exotice din proximitate. 

În ultimii 10 ani, pentru turiștii români, principalele destinații vizate sunt Antalya, Egypt și Grecia insulară. În 

contextul atentatelor teroriste din 2015 și 2016, aceste destinații (în special Antalya și nordul Africii – Egipt, 

Tunisia, Algeria) au înregistrat scăderi ale numărului de turiști. În condițiile în care zborurile charter sunt, de 

regulă, asociate unor destinații turistice, perspectiva includerii unor zboruri charter in planul de zbor al 

Aeroportului din județul Harghita va fi strict determinată de modul în care va evolua harta destinațiilor turistice 

de interes la momentul respectiv. 

 

În ceea ce privește posibilitatea introducerii unor curse charter cu sosire pe aeroportul din județul Harghita se 

impun o serie de precizări: 

- Analiza sosirilor turiștilor străini în structurile de primire turistică la nivelul județului Harghita în 

intervalul 2010-2015 a evidențiat faptul că cel mai important flux de turiști străini se realizează cu 

precădere în lunile mai-august; 

                                                           
6 În vârfurile de sezon estival prețurile ajung la maxime de 269-319 lei. 
7 Costul estimativ al călătoriei a fost calculat prin raportare la muncipiul Miercurea Ciuc, reședința județului Harghita. 
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- Fluxul de turiști străini înregistrat la nivelul județului Harghita comparativ cu cel înregistrat la nivelul 

județului Mureș este mai mic atât în ceea ce privește fluxul anual (de 2,5 ori mai mic), cât și strict 

pentru lunile mai-august (de  2,2 ori mai mic); 

În contextul unei creșteri a numărului de turiști străini în perspectiva următorilor cinci ani, în condițiile în care 

în primele trei luni ale anului 2016 s-au înregistrat creșteri ale numărului de turiști străini comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 20158, poate fi analizată perspectiva introducerii unor zboruri charter cu predilecție dinspre 

Ungaria către Aeroportul din județul Harghita.  

 

În ceea ce privește evoluția zborurilor de tip taxi aerian, zboruri de agrement și/sau pentru realizare 

fotografie/video, statutul de aeroport internațional pe care îl va avea Aeroportul din județul Harghita va impune 

o serie de tarife și pentru aeronavele cu M.T.O.W.9 mai mic sau egal cu 2 tone, asect care va determina, de 

asemenea, impunerea unor tarife aeroportuare pentru pasageri pentru supravegherea siguranței pasagerilor, 

pentru aterizare, staționare și iluminare, costuri care pot fi mai ridicate decât cele înregistrate în prezent pentru 

zborurile de agrement. 

 

                                                           
8 Ianuarie (+780 turiști străini); Februarie (+32); Martie (+680); Aprilie (+758). 
9 Maximum takeoff weight. 


