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CAPITOLUL VII. 

CONCLUZII 

 

Analiza primară și secundară a datelor colectate în cadrul prezentului studiu evidențiază o serie de avantaje și 

dezavantaje în perspectiva înființării unui aeroport în județul Harghita. 

 

Avantaje: 

 

- Amplasarea aeroportului în proximitatea Municipiului Miercurea Ciuc: 

o În acest fel se asigură accesul rutier facil către aeroport (mașină, autocar, transport în comun), 

fapt ce constituie un avantaj deopotrivă pentru potențialii pasageri, cât și pentru companiile 

care își vor reloca activitatea în viitorul parc industrial din proximitatea terenului pe care se 

dorește construirea aeroportului. Principalele două puncte tari ale acestei proximități sunt 

reprezentate de timpul redus de deplasare către aeroport1 și costurile semnficativ mai mici 

aferente acestui transport2. 

 

- Creșterea numărului de turiști străini care vizitează județele Harghita și Covasna este un alt 

element care poate justifica înființarea unui aeroport la nivelul județului, în special pentru faptul că 

evoluția numărului de turiști la nivelul celor două județe se plasează în ultimii cinci ani pe o traiectorie 

ascendentă: 

o În anul 2015, numărul total al sosirilor turiștilor străini în structurile de primire turistică din 

județul Harghita, au determinat poziționarea județului pe locul a XIII-a la nivel național. Mai 

mult, în 2015 comparativ cu anul 2010, numărul de sosiri ale turișitlor străini în județul 

Harghita s-a dublat, creșterea fiind de 96,4%3.  

 Trebuie remarcat faptul că și numărul de înnoptări ale turiștilor străini în structurile 

de primire turistică au crescut între 2010 și 2015, în cazul județului Harghita creșterea 

fiind de 91,44%. 

o Pentru județul Covasna, pentru intervalul 2010-2015, creșterea numărului de sosiri ale 

turiștilor străini în structurile de primire turistică este de 39,0%, iar cea a numărului de 

înnoptări în aceste structuri este de 53,18%. 

 

- rata ridicată a emigrației populației de etnie maghiară la începutul anilor ’90 către Ungaria a 

favorizat apariția unui număr mare de turiști VFR (Visiting-Friends-and-Relatives), turiști care pot 

                                                           
1 Conform site-ului www.distanta.ro, pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc la Târgu Mureș sunt necesare 2 ore și 27 de 

minute, cu o viteză medie de croazieră de 57 km/h; pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc la Bacău sunt necesare 2 ore 

și 30 de minute, cu o viteză medie de croazieră de 57 km/h. Durata estimativă a călătoriei până la aeroportul din Târgu 

Mureș/Bacău a fost calculată prin raportare la muncipiul Miercurea Ciuc, reședința județului Harghita. 
2 Conform site-ului www.distanta.ro, pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc la Târgu Mureș cu o viteză medie de 

croazieră de 57 km/h, consumul mediu de combustibil este de 10,7 l, la un cost estimat de 53 de lei; pentru deplasarea de 

la Miercurea Ciuc la Bacău cu o viteză medie de croazieră de 57 km/h , consumul mediu de combustibil este de 10,6 l, la 

un cost estimat de 53 de lei. Costul estimativ al călătoriei până la aeroportul din Târgu Mureș/Bacău a fost calculat prin 

raportare la muncipiul Miercurea Ciuc, reședința județului Harghita. 
3 Pentru întregul interval 2010-2015 se pot observa creșteri ale numărului de sosiri, astfel: în 2011 (+1,41%), 2012 

(+12,69%), 2013 (18,87%), 2014 (15,63%) și 2015 (25,0%). 

http://www.distanta.ro/
http://www.distanta.ro/
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contribui la asigurarea unui flux constant de pasageri la nivelul aeroportului prin cererea ridicată 

pentru destinații din Ungaria, în special Budapesta.  

o În prezent, acești turiști utilizează fie serviciile aeroporturilor din proximitate (cu predilecție 

cel de la Târgu Mureș)4, fie serviciile companiilor de transport rutier care asigură curse 

regulate către Budapesta5.  

 În perspectiva înființării Aeroportului și introducerii unor curse regulate către 

Budapesta6 al căror cost să fie rezultatul inecuației:  

Preț bilet avion Harghita ≤  pret bilet avion Târgu Mureș + costul asociat distanței 

rutiere între localitatea de domiciliu a pasagerului și Aeroportul din Târgu Mureș,  

există un grad ridicat de probabilitate ca acești utilizatori ai serviciilor de transport 

rutier să se redirecționeze către cel aerian din considerente de cost, timp și confort. 

 Strategia de dezvoltare a aeroportului trebuie astfel bazată pe o creștere organică a 

traficului total de pasageri prin fidelizarea pasagerilor din aria de captare (în special 

a pasagerilor care utilizează în prezent alte mijloace de transport pentru destinația 

Budapesta) și doar ulterior a creșterii traficului de pasageri prin extinderea ariei de 

captare. 

 

- construirea unui aeroport de la zero: 

o Prezintă marele avantaj că poate asigura o infrastructură nouă cu suport logistic de ultimă 

generație dedicate deopotrivă pasagerilor (capacitate de procesare de minim 200 pax/ora prin 

intermediul a trei-patru ghișee check-in, cu posibilitatea de upgrade) și operatorilor aerieni 

(suprafața de mișcare extinsă, sistem de balizaj CAT.II cu sistem de navigație ILS CAT.II 

etc.) 

 în acest context al facilităților existente7 la nivelul unui nou aeroport, în perspectiva 

următorilor 10-15 ani de la deschidere, pe modelul evoluției traficului de pasageri la 

nivelul Aeroportului “Avram Iancu”din Cluj Napoca, Aeroportul din județul Harghita 

poate profita de pe urma lucrărilor de modernizare ce se vor efectua pe aeroporturile 

din proximitate. 

 

- posibilitatea exploatării unor noi destinații: 

o În perspectiva creșterii organice a traficului de pasageri la nivelul aeroportului, inițial vor 

exista puține destinații deservite de un număr relativ mic de curse regulate săptămânale. Există 

riscul ca pasagerii, în lipsa unor variante multiple de îmbarcare/debarcare să opteze în 

continuare pentru variantele de zbor (intervale orare, zile de zbor) ale aeroporturilor 

concurente din Bacău, Târgu Mureș și Sibiu. 

o Posibilitatea exploatării unor noi destinații (ex. Spania, Franța, Germania, Regatul Unit etc.) 

care nu sunt incluse în planurile de zbor ale aeroporturilor din proximitate, în acord cu cererea 

                                                           
4 Această variantă are două dezavantaje: presupune deplasarea pasagerului la Târgu Mureș și condiționarea zborului dupa 

ora prânzului. 
5 Această variantă are tot două dezavantaje: durata mare a călătoriei și gradul de confort redus. 
6 Curse operate de un alt operator decât WIZZ Air care operează deja la nivelul Aeroportului “Transilvania” din Târgu 

Mureș zboruri către destinația Budapesta și care, din rațiuni economice, nu va opera și la Târgu Mureș pe aceeași 

destinație. 
7 Terminal, turn de control, pistă, sistem de balizaj și de navigație etc. 
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pieței determinată de rata mare a emigrației românești și, complementar acesteia, a numărului 

mare de turiști VFR (Visiting-Friends-and-Relatives)  

 

Dezavantaje: 

 

- Studiul de ceata: 

o Conform studiului de ceață, în 2014 a fost 708 ore de ceață, când nu ar fi fost posibil zborul 

VFR, așa cum sunt planificate zborurile la nivelul aeroportului.  

 Numărul înregistrat este de două ori mai mare decât în cazul aeroportului din Târgu 

Mureș, unde au fost 419 astfel de ore. În cazul aeroportului din Cluj, s-au înregistrat 

în total 311 ore. Un sistem ILS CAT I reduce numărul orelor de ceață la 489 în cazul 

orașului Miercurea Ciuc, la 272 în cazul aeroportului din Târgu Mureș și la 217 în 

cazul aeroportului din Cluj Napoca.  

 Dotarea aeroportului cel puțin cu un sistem ILS CAT I ar putea asigura condiții optime 

pentru operarea curselor aeriene pe un interval orar mult mai larg. În lipsa acestor 

dotări care să permită piloților aeronavelor să abordeze pista în vederea efectuării 

corecte a aterizării, perspectiva dezvoltării ulterioare a aeroportului este una limitată.  

 Mai mult, în condițiile imposibilității efectuării manevrelor de aterizare, 

determină implicit redirecționarea aeronavelor către aeroporturile din 

proximitate, fapt care va determina costuri suplimentare pentru pasageri și 

operatorul aerian. 

 

- Proximitatea aeroporturilor din Târgu Mureș, Sibiu și Bacău: 

o Acest fapt va determina identificarea unor operatori aerieni care nu operează în zona de 

proximitate a Aeroportului din județul Harghita. 

o Companiile aeriene care vor opera pe aeroportul din județul Harghita pentru destinații similare 

cu cele existente în aeroporturile din Târgu Mureș, Sibiu și Bacău vor fi companii mai puțin 

cunoscute pasagerilor. Acest fapt va determina un grad ridicat de neîncredere în serviciile 

oferite și, în lipsa unui sistem eficient de achiziție a biletelor online similar celor oferite de 

companii precum WIZZ Air, Ryan Air sau BlueAir cu care pasagerii sunt deja familiarizați, 

va determina dificultăți inclusiv în modul de achiziționare al biletelor. 

 

- Gradul ridicat de expectanțe al publicului în ceea ce privește finalizarea lucrărilor de 

construcție și deschidere a aeroportului: 

o Nefinalizarea lucrărilor de modernizare în termenul stabilit inițial după obținerea 

finanțării și amânarea inaugurării aeroportului vor permite aeroporturilor concurente din 

Bacău, Târgu-Mureș și Sibiu să-și consolideze anumite rute (frecvență mare de zboruri 

săptămânale).  

- Finanțarea construcției aeroportului poate reprezenta o problemă în condițiile în care 

Consiliul Județean Harghita nu deține sumele necesare finanțării întregii investiții: 

o Posibilitatea semnării unor contracte de asociere cu UAT-uri de la nivel județean poate fi 

luată în calcul numai în condițiile în care acestea au un grad scăzut de îndatorare care să 

le permită accesarea unei finanțări externe sub formă de împurmut (ex. BERD). 
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În baza tuturor considerentelor menționate în prezentul studiu, considerăm oportună înființarea unui aeroport 

în județul Harghita în condițiile în care la nivelul aeroportului vor putea fi asigurate cel puțin următoarele 

servicii potențialilor pasageri: 

- Curse regulate internaționale: 

o în planul de zbor al aeroportului vor exista 3-4 curse săptămânale către destinația Budapesta 

cu aeronave cu o capacitate de minim 60 – maxim 80 de locuri8; 

o investiția ce ar urma să fie realizată nu se justifică dacă în planul de zbor nu sunt incluse curse 

către destinații internaționale. În acest sens, este recomandabilă identificarea unor operatori 

aerieni care în perspectiva înființării aeroportului își manifestă disponibilitatea de a opera 

zboruri cel puțin către destinația Budapesta. 

- Servicii de taxi aerian, zbor de agrement: 

o Asigurarea de zboruri cu aeronave de mici dimensiuni9 private sau ale unor instituții de drept 

privat pentru servicii de taxi aerian, agrement etc.  

o Pentru a fi eficientă operarea acestor zboruri se impune stabilirea unor tarife aeroportuare 

competitive în raport cu tarifele practicate de Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș pentru 

aeronavele din acest segment.  

 

În perspectiva continuării activităților întreprinse de Consiliul Județean Harghita în vederea înființării unui 

Aeroport Internațional în județul Harghita, recomandăm următoarele: 

- elaborarea unui plan de afaceri care să prezinte detaliat necesarul de investiții la nivelul viitorului 

Aeroport Internațional din județul Harghita. Acest aspect devine imperios necesar în condițiile în 

care orice măsură de sprijin din partea unității administrativ-teritoriale, respectiv, bugetul 

județului, destinată aeroporturilor și companiilor aeriene este susceptibilă să reprezinte ajutor de 

stat.  

o în baza legală desemnată de Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat 

destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr.C99 din 04.04.2014, definirea bugetului total al unei asemenea scheme de 

ajutor necesită identificarea și colectarea de informații cu privire la necesarul de finanțare 

estimat10 pentru aeroporturile regionale pentru investiții și/sau operare până la finalul 

anului 2024. 

- Includerea prin planul de afaceri anterior menționat a unor investiții în: 

o Caracteristicile tehnico-operaționale 

 Pista de decolare/aterizare 

 Sistem de balizaj performant11 

                                                           
8 Pentru ca o destinație să fie rentabilă din perspectiva costurilor și a profitului înregistrat de un operator aerian, gradul 

de ocupare/cursă trebuie să fie de minim 70%. 
9 La nivelul Aeroportului Transilvania din Târgu-Mureș, 21% din decolări/aterizări au fost asigurate cu aeronave de mici 

dimensiuni (ex.: Beechcraft, Britten-Norman, Cessna, Dornier, Embraer, Eurocopter, Dassault Falcon, Gulfstream, 

LearJet, Mooney, Piper, Cirrus etc.).  
10 Necesarul de fonduri pentru operare se estimează a fi alocat din bugetul județului. Necesarul pentru investiții se 

estimează a fi alocat din surse diverse precum: bugetul județului, bugetul statului sau finanțări europene nerambursabile. 
11 Ținând cont de aspectele evidențiate în studiul de ceață. 
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 Terminale pentru pasageri 

 Platformă de îmbarcare 

o Dotări tehnice: 

 Cargo-handling (camioane, trailere, unități GPU, vidanjare, apă potabilă, benzi 

transportoare autopropulsate, motostivuitoare-încărcătoare etc.) 

 Kerosen 

 Dezăpezire și degivrare12 

o Facilități și servicii pentru pasageri. 

 

 

 

                                                           
12 Ținând cont că cele mai scăzute temperaturi se înregistrează la nivel național în județul Harghita. 


