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CAPITOLUL VIII. 

METODOLOGIE 

 

 

Metodele de lucru utilizate în elaborarea acestui studiu  includ activități specifice de inventariere, 

analiză primară a datelor și analiză secundară a surselor care au fost identificate în etapa de documentare. 

În cadrul procesului de parcurgere a bibliografiei de specialitate au fost identificate surse primare și 

secundare suplimentare, astfel: 

 surse primare – în principal această documentare vizează identificarea de date statistice în vederea 

unei corecte corelări a datelor utilizate în elaborarea scenariilor. 

 surse secundare – au fost identificate două categorii de surse secundare: 

 o bibliografie generală, specifică domeniului, care include analize complexe, punctuale sau 

de ansamblu, ale traficului aerian la nivel național și regional pentru un anumit interval de 

timp; 

 o serie de studii și cercetări realizate în cadrul unor proiecte de cercetare derulate la nivel 

național și regional de institute și organizații independente care vizează aspecte punctuale cu 

privire la traficul aerian. Componentele de cercetare ale acestor studii includ deopotrivă studii 

calitative și cantitative (bazate pe metodologii fundamentate științific) privind populațiile din 

ariile de captare.  

Activitatea de documentare este dublată, conform normelor metodologice de elaborare a oricărui 

studiu de cercetare, de o analiză complexă de corelare a informațiilor din sursele identificate. Această corelare 

a datelor obținute asigură o structură informațională corectă în perspectiva elaborării scenariilor de prognoze. 

Utilizarea în cadrul elaborării scenariilor a datelor rezultate în urma cercetărilor întreprinse de instituții 

și organisme independente va contribui la rafinarea datelor oficiale existente.  

Prelucrarea datelor colectate se va asigura pentru fiecare sarcină în parte prin activități metodologice 

specifice, precum:  

 analiza primară a datelor statistice identificate la nivel național și regional și a datelor obținute în urma 

derulării cercetării cantitative. Această analiză este dublată, acolo unde acest lucru este posibil, de 

analiza informațiilor cuprinse în bazele de date ale cercetărilor derulate de institute și organisme 

independente; 

 analiză secundară a datelor prin parcurgerea și analiza coroborată a datelor prezentate de studii de 

referință deja publicate cu privire la această tematică specifică. 

În mod firesc, abordarea metodologică este axată pe grade diferite de complexitate, unele sarcini de 

lucru pretându-se mai degrabă la analize primare ale datelor culese, iar altele la analize secundare cu o 

complexitate ridicată determinată de modul de prelucrare și procesare a datelor.  

 

 

 

 


