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CAPITOLUL VI. 

PROFILUL PASAGERULUI 

 

 

În prezent, gradul de mobilitate al populației este unul foarte ridicat. Comparativ cu anul 2005, numărul 

persoanelor care călătoresc cu avionul în România a crescut în 2014 cu 167,17%. Ulterior anului 2010, traficul 

total de pasageri la nivel național a înregistrat în continuare creșteri între 6% (în 2011) și 8% (în 2014), 

creșterile acestea fiind dublate pentru anii 2012 și 2013 de stagnări. 

Utilizarea avionului ca mijloc de transport este favorizată de numărul mare de persoane angrenate în mișcarea 

migratorie circulatorie către țări din vestul Europei spre țări precum Italia, Spania, Franța, Germania și, de la 

1 ianuarie 2014, într-o proporție importantă și către Marea Britanie. 

În intervalul 2005-2010, cursele regulate cu autocarul către aceste destinații erau preferate pentru costurile 

mult mai reduse și faptul că îmbarcarea/debarcarea pasagerului se putea realiza pe traseu, în stația cea mai 

apropiată de domiciliul acestuia. În contextul în care prețul călătoriei era cel mai important aspect, 

inconvenientele transportului cu autocare de linie (ex. durata mare a călătoriei, confortul redus din timpul 

călătoriei, situațiile neprevăzute din trafic, controlul vamal etc.) erau percepute ca fiind asumate și oarecum 

secundare. 

După 2010, capitalizarea remunerației dobândite și asigurarea accesului la resurse materiale (ex. achiziționarea 

unei mașini percepută și ca element de prestigiu la vizitele realizate în țară de către emigranții români), a 

schimbat modul de raportare al călătorului român față de condițiile de călătorie. În plus, un alt factor care a 

contribuit la această modificare a percepției e reprezentat de introducerea curselor de tip Low-Cost care prin 

prețurile mult mai mici practicate la achiziția biletelor au facilitat accesul persoanelor către călătoria cu 

avionul. 

În ciuda crizei financiare din anii 2008-2009, criza care s-a resimțit puternic și în țările vizate de emigrația 

românească, numărul românilor care s-au întos în România a fost unul mai mic decât cel prognozat de 

autoritățile române. Acest lucru s-a datorat faptului că migrația circulatorie s-a transformat în multe cazuri în 

migrație circulatorie permanentă (achiziția unui spațu de locuit în țara în care s-a emigrat, căsătoria și/sau 

nașterea unui copil în acea țară). În acest context, fluxul migrator nu mai este unul atât de puternic precum în 

intervalul 2006-2010, dar se manifestă două tendințe: 

- Reîntregirea familiei în țara de imigrare: reprezentanții familiei rămase acasă, în România, migrează 

în scopul reîntregirii familiei peste hotare (copiii urmează ciclurile educaționale în noua țară, 

comunitatea etnică se dezvoltă etc.) 

- Creștrea turștilor de tip VFR (Visiting-Friends-and-Relatives): în cazul în care familia nu se 

reîntregește peste hotare, se manifestă tendința celor rămași acasă de a considera vizitarea rudelor 

aflate în străinătate ca pe o oportunitate de a-și petrece concediul în afara țării. 

 

Aceste două tendințe favorizează mult creșterea traficului de pasageri, în special traficul de pasageri cu 

avionul.  

Dacă la aceste două tendințe adăugăm potențialul turistic al regiunii care prin deschiderea Aeroportului poate 

facilita accesul turștilor străini pentru vizitarea zonei cu îmbarcare/debarcare directă în județul Harghita și 

faptul că la nivel regional după cum se va putea observa, utilizarea avionului ca mijloc de transport pentru 

activitățile de tip business reprezintă o necesitate, se creează un context favorabil traficului de pasageri la 

nivelul potențialului aeroport. 
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La nivelul populației județului Harghita1, un sfert dintre respondenți călătoresc lunar sau mai des (25,83%), în 

timp ce aproape două treimi declară că efectuează călătorii de câteva ori pe an (59,56%). 

 

Grafic nr.43 – Distribuția frecvenței de călătorie la nivel județean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza comparativă a motivelor care stau la baza călătoriilor (ex. vizitarea familiei, turismului, și dezvoltarea 

afacerilor) evidențiază faptul că acestea înregistrează o medie de peste 50% a dinamicii mișcării populației. 

Trebuie remarcat că persoanele care au declarat că întreprind călătorii lunar sau mai des, folosesc fie 

autoturismul personal, fie avionul, ceea ce denotă existența unei cereri crescute la nivel regional în acest sens. 

 

În ceea ce privește argumentele pe baza cărora este ales mijlocul de transport către o destinație nu există 

diferențe semnificative între procentele înregistrate de populația generală, de cei care călătoresc lunar sau mai 

des sau cei care călătoresc de câteva ori pe an. Se poate observa însă un alt aspect, care vizează tocmai 

avantajele oferite de călătoria cu avionul comparativ cu autocarele de linie: 

- prețul biletului nu mai reprezintă principalul argument în selectarea mijlocului de transport; 

- confortul de pe durata călătoriei devine la fel de important ca prețul biletului, iar durata călătoriei este 

menționată ca principalul argument, ceea ce înseamnă că pasagerii au devenit mai selectivi în privința 

mijloacelor de transport (în special pe distanțe lungi); 

 

 

 

 

Grafic nr.44 – Distribuția argumentelor utilizate în selecția mijloacelor de transport 

 

                                                           
1 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%. 
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Lipsa aeroportului la nivelul județului Harghita, a determinat orientarea pasagerilor din județ către 

aeroporturile concurente din Târgu Mureș, Sibiu, Cluj Napoca, Bacău și București. 

Pentru persoanele care au istoric de călătorie cu avionul și care și-au manifestat intenția de a utiliza serviciile 

aeroportului din județul Harghita, ierarhia argumentelor este următoarea: 

- durata călătoriei (65,28%) 

- prețul biletului (49,33%) 

- confortul din timpul călătoriei (45,24%) 

- distanța de domiciliu a locului de plecare (31,37%) 

- siguranța (30,23%). 

În mod firesc, principalul motiv pentru utilizarea acestor aeroporturi este reprezentat de destinațiile către care 

se realizează curse regulate conform planului de zbor. Al doilea argument menționat este reprezentat de prețul 

convenabil. Din acest punct de vedere, aeroportul “Avram Iancu” din Cluj Napoca a înregistrat cel mai are 

procent, ceea ce confirmă faptul că la nivelul populației din regiune există disponibilitatea ca prețul plătit 

pentru un bilet de avion cu plecare/debarcare pe aeroportul din județul Harghita să fie rezultatul următorului 

calcul matematic: 

 

Preț bilet avion Harghita  ≤  preț bilet avion Sibiu/Târgu Mureș/Bacău/Cluj Napoca  +  costul asociat 

distanței rutiere între localitatea de domiciliu a pasagerului și Aeroportul din Sibiu/Târgu 

Mureș/Bacău/Cluj Napoca2 

 

                                                           
2 Inecuația reprezintă modelul ideal de calcul a biletului de avion din perspectiva pasagerului. Se cuvine însă precizat că 

prețul biletului este condiționat de o serie de factori, precum: tarifele aeroportuare (tarifele de aterizare care diferă în 

funcție de tipurile de curse ale operatorului aerian – regulate, neregulate, cargo; tarifele de iluminare, tarifele de staționare, 

tarifele de servicii de pentru pasageri, tarifele de securitate, tarifele de dezvoltare, de traznit, de transfer, tarife pentru 

pasagerii cu mobilitate redusă etc.). Din acest considerent, un operator aerian poate asigura curse externe către o anumită 

destinație de pe mai multe aeroporturi din România la prețuri diferite ca urmare a tarifelor aeroportuare practicate și a 

facilităților existente la nivelul fiecărui aeroport.  
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Prețul (80,24%) și distanța față de domiciliu a aeropotului de plecare (68,47%) sunt principalele criterii în 

decizia de achiziție a unui bilet de avion din punctul de vedere al respondenților. Înființarea unui aeroport la 

nivelul județului Harghita vine în întâmpinarea acestei nevoi a respondenților de a avea un aeroport în imediata 

proximitate, fapt care creează condiții favorabile fidelizării pasagerilor din aria de captare. 

 

Grafic nr.45 – Principalele criterii în decizia de achiziție a unui bilet de avion 

 

 
 

În partea de început a acestui capitol am menționat că modul de raportare al călătorului față de condițiile de 

călătorie au suferit modificări în ultimii ani, pasagerii fiind mult mai selectivi în ceea ce privește mijloacele 

de transport și condițiile de călătorie. Persoanele care și-au manifestat intenția de a călători cu avionul utilizând 

serviciile oferite pe un aeroport, pe lângă așteptările privind destinațiile deservite prin intermediul curselor 

regulate internaționale, prezintă expectanțe ridicate și în privința modul în care este organizat aeroportul. 

 

Persoanele care și-au declarat intenția de a se deplasa în țară sau în străinătate folosind avionul în perspectiva 

înființării unui Aeroport în județul Harghita reprezintă 75,71% dintre respondenți.  Distribuția frecvenței de 

călătorie evidențiază faptul că 7,25% dintre respondenți manifestă intenția de a călători cu avionul cu o 

frecvență foarte mare (de câteva ori pe lună). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic nr.46 – Distribuția frecvenței intenției de călătorie cu avionul 
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În ceea ce privește zielele din săptămână preferate pentru călătoriile cu avionul, 24,73% dintre respondenți nu 

și-au putut expima o opinie în acest sens (“nu știu”). Zilele de marți și miercuri nu sunt recomandate pentru 

includerea în planul de zbor, aceste zile întrunind cele mai puține nominalizări. 

Persoanele care au declarat că intenționează să utilzeze serviciile Aeroportului din județul Harghita cu o 

frecvență mare (“de mai multe ori pe lună”), au înregistrat procente semnificativ mai mari decât populația 

generală totală pentru zilele de luni și duminică. 

 

Grafic nr.47 – Distribuția opțiunilor privind zilele de călătorie cu avionul 
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