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The present paper aims to undertake at Cluj “Avram Iancu” 
International Airport’s interior and exterior economic environment over the past 
four yers has been carefully analyzed, along with the airports major 
competitors: Timisoara’s Airport “Traian Vuia”, Sibiu International Airport and 
Targu-Mures “Transilvania” Airport. Cluj International Airport “Avram Iancu” has 
had a remarkable development over the past few years, a fact which involved 
strategic planning in order to sustain the organization from an administrative as 
well as from the competitiveness point of view. Taking these aspects into 
consideration, the present paper includes a brief analysis of the airports activity 
domain.  
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1. Prezentarea generală a Aeroportului Internaţional 
”Avram Iancu” Cluj (AIAIC)  

 
   Aeroportul Internaţional”Avram Iancu” Cluj este Regie 
Autonomă cu specific deosebit, de interes local şi regional, cu 
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personalitate juridică şi funcţionează sub conducerea Consiliului 
Judeţean Cluj. Aeroportul Internaţional”Avram Iancu” Cluj are ca obiect 
principal de activitate prestarea de servicii, efectuarea de lucrări de 
exploatare, întreţinere, reparare, modernizare şi dezvoltare a bunurilor 
din patrimoniul său aflate în proprietate sau administrare, în vederea 
asigurării condiţiilor pentru aterizarea, decolarea şi manevrarea la sol a 
aeronavelor operatorilor aerieni. 

Primele activități aviatice în zona Clujului au avut loc pe lunca 
râului Someșul Mic, în satul Someșeni începând cu 1918. În anul 1928 
Ministerul de Război înființează Serviciul Național de Navigație Aeriană 
cu scopul deschiderii unei linii de transport aerian între București și 
Cluj.  

Ca dată de înființare a Aeroportului civil din Cluj de către 
Ministerul Industriei și Comerțului este trecută data de 1 aprilie 1932, 
activitatea acestuia urmând a se desfășura pe aerodromul militar din 
Someșeni până la înființarea unui aeroport destinat transportului civil de 
călători. 

La 11 septembrie 1933 în prezenţa autorităţilor locale se 
deschide prima linie internaţională Praga-Cluj-Bucureşti, cu această 
ocazie Aeroportul Cluj se declară aeroport vamal (internaţional) [1]. 

La sfârșitul războiului ajunsese cel mai important aeroport 
militar din Transilvania, pentru cucerirea sa de către Armatele Română 
și Sovietică, ducându-se lupte înverșunate cu multe sacrificii umane și 
materiale. 

După război, activitatea aeroportului este reluată cu anumite 
curse regulate interne făcându-se legături între toate centrele 
importante ale ţării. În această perioadă pe aeroport operează doar 
compania TAROM (în anii ’50 compania care opera se numea T.A.R.S. 
- Transporturile Aeriene Româno-Sovietice). 

În anul 1970 Aeroportul este operaţional şi echipat cu toate 
dotările necesare unei funcţionări a acestuia în deplină siguranţă. Din 
septembrie 1996 Aeroportul Cluj-Napoca este deschis traficului 
internaţional de pasageri şi marfă începând lucrările de modernizare şi 
dezvoltare.  

Începând cu luna August 1997, Aeroportul Internațional Cluj-
Napoca trece în subordinea Consiliului Județean Cluj [1]. 

AIAIC are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii, 
efectuarea de lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și 
modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau 
administrare, în vederea asigurării condițiilor pentru aterizarea, 
decolarea și manevrarea la sol a aeronavelor operatorilor aerieni 
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privind desfășurarea activității de aviație comercială, aviație generală, 
mărfuri și poștă. 

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj, 
aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj începând cu anul 1997, 
este al doilea aeroport al ţării și primul aeroport regional din România. 

În 2013, pentru al treilea an, AIAIC a atins numărul de 
1.000.000 de pasageri. În acest moment, aeroportul clujean este pe 
locul 2 în România din punctul de vedere al numărului de pasageri, 
după C. N. Aeroporturi Bucureşti.  

În prezent Aeroportul Internațional ”Avram Iancu”  Cluj este al 
doilea aeroport ca mărime şi trafic de pasageri din România cu un 
număr de 7 companii care efectuează zboruri regulate şi peste 8 
companii care efectuează zboruri charter cu destinaţii turistice. 

În figura de mai jos este prezentată evoluţia traficului de 
pasageri între anii 2005 – 2013 [1]. 

Fig.1  Evoluţia traficului de pasageri între anii 2005-2013 la AIAIC 
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2. Metodologia cercetării 
 

Metodologia folosită în cercetarea de faţă constă în analiza 
datelor secundare utilizând literatura de specialitate din domeniul 
cercetării precum şi elementele teoretice dobândite pe parcursul anilor 
de studiu. Partea practică a lucrării a fost realizată pe baza unui studiu 
de caz [2, 3, 4].   Informaţiile din acest studiu de caz fiind obţinute atât 
prin observare directă [5, 6, 7, 8], pe baza interviului cu managerul  
companiei,  cât şi prin  observare indirectă cu ajutorul site-ului 
Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj şi a altor informaţii 
disponibile on-line. 
 

3. Mediul industriei  
 

● Rivalitatea între aeroporturile existente  
 
Analiza concurenţilor actuali ai unui aeroport depinde în primul 

rând de nivelul analizei geografice a zonei de acoperire a aeroporturilor 
şi mai apoi de serviciile oferite de către acestea. 

Până în 2011, concurenţa principală a aeroportului Cluj-
Napoca, a fost reprezentată de către Aeroportului ”Traian Vuia” din 
Timișoara, care se clasa pe locul doi în ţară după Aeroportul Otopeni, 
iar AIAIC ocupa locul trei, în funcţie de numărul anual al pasagerilor.  

Principalul atu al aeroportului din Timişoara a fost faptul că era 
hub (nod de legătură) prin compania Carpatair, acest avantaj i-a permis 
să depăşească numărul de pasageri al AIAIC până în anul 2012. În 
acest moment Aeroportul Cluj nu este hub pentru vre-o companie 
aeriană, şi acest fapt, pune Aeroportul Târgu-Mureș pe primul loc în 
ceea ce priveşte concurenţa pentru AIAIC [9, 10, 11]. 

În ceea ce privește Aeroportul Internaţional Sibiu [12], acesta 
nu este o ameninţare pentru AIAIC, deoarece strategia lor este axată 
mai mult pe clasa busines. Începând cu anul 2011, Aeroportul 
”Transilvania” Târgu Mureş, a beneficiat de deschiderea unei noi baze 
aeriene pentru compania Wizz Air, fapt care constituie în acest moment 
una dintre cele mai semnificative ameninţări ale concurenţei, din 
punctul de vedere al zonei de acoperire a AIAIC. 

Din acest motiv este necesară o analiză amănunţită asupra 
Aeroportului Târgu Mureş ca şi concurent principal al aeroportului din 
Cluj-Napoca pe baza unei concurenţe pentru serviciile companiei 
aeriene Wizz Air, de tip Low Cost. Această formă de concurenţă se 
dezvoltă în special între aeroporturile regionale, așa cum e cazul celor 

346



două aeroporturi, deoarece conform studiilor din domeniul aviaţiei, 
acest tip de companii cresc semnificativ numărul pasagerilor. 

● Pericolul noilor intraţi

Ameninţarea concurenţilor potenţiali în industria aeroporturilor 
este scăzută datorită faptului că investiţiile de intrare în ramura de 
activitate sunt mai mult decât copleşitoare, iar procesul de planificare şi 
aprobare a activităţii aeroportuare este unul de lungă durată, urmat de 
necesitatea aprobărilor pentru orice nouă activitate sau serviciu 
existent. Reglementările legislative sunt de asemenea o barieră 
relevantă, chiar dacă de exemplu modelul dezvoltării şi modernizării 
vechilor aeroporturi militare a avut succes în unele cazuri. Aceste 
bariere la intrarea pe piaţa sunt constituie în principal de activitatea 
complexă a aeroportului ca organizaţie. 

Analizând situaţia Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj, 
am putea considera o ameninţare a unei concurenţe potenţiale pe viitor 
Aeroportul Militar de la Luna (lângă municipiul Câmpia Turzii), însă în 
acest moment nu există o ameninţare concludentă din acest punct de 
vedere [1]. 

Atât barierele la intrarea cât şi la ieşirea din sector sunt ridicate 
în industria aviatică în general şi în industria aviatică a României în 
particular.  

Acest factor poate fi datorat pe de o parte faptului că populaţia 
existentă şi nivelul de trai existent nu facilitează existenţa a mai mult de 
cel mult trei aeroporturi internaţionale în România. 

● Pericolul produselor/serviciilor substituente

În acest domeniu de activitate există doi factori care conduc la 
ameninţarea produselor substituite, ambii factori înlocuind nevoia de 
transport a pasagerilor: transportul feroviar şi transportul rutier.  

Minusurile acestor factori constau în nevoia pasagerilor de a 
scurta timpul de transport şi confortul acestora.  

Principalul factor de ameninţare pentru piaţa europeană a 
transporturilor aeriene îi constituie trenul de mare viteză. Pentru 
aeroporturile regionale, introducerea de rute cu trenuri de mare viteză 
poate avea un impact semnificativ.  

De asemenea construirea de autostrăzi şi centuri de ocolire a 
oraşelor poate constituii o ameninţare pentru zborurile interne spre 
exemplu.  
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Odată cu apariţia şi dezvoltarea companiilor aeriene Low Cost, 
a mai fost redus impactul acestor factori de ameninţare pentru 
produsele substitute. 

În România nu a fost dezvoltată o reţea de trenuri de mare 
viteză care ar putea constituii o ameninţare pentru activitatea AIAIC din 
punctul de vedere al zborurilor internaţionale, însă poate rămâne 
valabilă amenințarea transportului feroviar şi al celui rutier, din lipsa 
unei companii Low Cost care să opereze zboruri interne, la preţuri 
accesibile tuturor categoriilor de pasageri [9]. 

 
● Puterea cumpărătorilor 
  
Pentru a analiza puterea de negociere a clienţilor trebuie mai 

întâi să facem o distincţie clară între categoriile de clienţi pentru un 
aeroport, în funcţie de serviciile oferite. Cea mai importantă categorie 
de clienţi rămân companiile aeriene şi o altă categorie la fel de 
importantă este reprezentată de către pasageri chiar dacă aceştia vin 
odată cu lanţul de legătură dintre aeroport şi compania aeriană. 

Puterea de negociere a companiilor aeriene pot influența în 
mod direct practicile de tarifare ale aeroportului, fie indirect printr-o 
serie de reglementări economice guvernamentale în acest sens.  

Cel mai elocvent exemplu în acest sens, şi de altfel cel mai 
recent, este pentru AIAIC, capacitatea de negociere a companiei Low 
Cost, Wizz Air. Care a refuzat să accepte negocierea cu AIAIC, în 
privinţa modificării taxelor de aeroport şi în consecinţă a redus 
operaţiunile pe aeroportul Cluj-Napoca, în avantajul unui parteneriat cu 
aeroportul din Târgu-Mureş, pentru trei zboruri regulate.  

Acest fapt a constituit pentru AIAIC, o reducere însemnată a 
numărului de pasageri, aeroportul fiind nevoit să satisfacă nevoile 
pasagerilor privind rutele respective, prin negocierea cu alte companii 
care să acopere această pierdere [1]. 

 
● Puterea furnizorilor 
 
În privinţa furnizorilor aeroportului, există un număr considerabil 

de servicii care depind de aceştia.  
Serviciul de control al traficului aerian, controlul de securitate al 

pasagerilor, serviciile de vamă, serviciile Poliţiei de Frontieră sau ale 
Poliţiei Transporturi, sau serviciile de handling şi alte servicii comerciale 
sunt oferite pe aeroport de terţi, iar calitatea acestor servicii şi gradul lor 
de competitivitate au un rol major.  
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Pentru o parte din aceste servicii cum sunt cele de control trafic 
aerian (ROMATSA), serviciile de control de securitate (Serviciul Român 
de Informaţii - SRI) sau serviciile de Vamă şi Poliţie, aeroportul nu are 
posibilitate de selectare deoarece acestea sunt impuse de politicile 
guvernamentale [1]. 

În ceea ce priveşte serviciile de handling există de asemenea 
reglementări specifice, cum ar fi directiva UE pentru serviciile de 
Handling, care stipulează numărul şi natura furnizorilor de servicii 
handling care pot să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unui aeroport, 
însă aici puterea de decizie a aeroportului este mai puţin îngrădită. 
 

 
Fig. 2  Cei 5 factori concurențiali ai lui Porter, adaptaţi mediului AIAIC 

 
Serviciile de handling pe AIAIC, sunt oferite de către Menzies 

Aviation Services, care are experienţă la nivel european în domeniul 
serviciilor de handling, cu numeroase puncte de lucru pe aeroporturile 
europene şi nu numai. 
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În figura 2, s-au evidenţiat cei 5 factori concurenţiali ai lui 
Porter, conform cărora s-a desfăşurat şi analiza factorilor concurenţiali 
din această lucrare. 

După cum s-a observat din analiza de mai sus, atât 
ameninţarea noilor intraţi, cât şi ameninţarea serviciilor substitute sunt 
relativ scăzute. În privinţa celorlalte trei forţe lucrurile stau diferit, 
deoarece puterea de negociere a companiilor aeriene, sau a furnizorilor 
de servicii reglementaţi de către guvern, pot influenţa categoric 
activitatea aeroportului. 

Concurenţa în sector în ceea ce priveşte AIAIC, se rezumă în 
acest caz la lupta pentru serviciile companiei Low Cost, Wizz Air şi 
principalul concurent din acest punct de vedere este Aeroportul 
”Transilvania” Târgu Mureş, deoarece acesta deţine datorită poziţionării 
geografice, o parte din acoperirea geografică pentru serviciile de 
transport aerian ale AICN în special pentru zborurile internaţionale de 
tip Low Cost. 

Pentru evaluarea completă a atractivităţii sectorului de 
activitate al Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, se va determina în 
tabelul de mai jos atractivitatea sectorului de activitate al aeroporturilor 
după cum urmează: 
 

Tabelul 1 
Factorul de influenţă asupra atractivităţii Mare Medie Mică 
Ușurinţa pătrunderii pe piaţă   + 
Puterea furnizorilor  -  
Puterea clienţilor +   
Existenţa produselor substitute   + 
Rivalitatea între concurenţi  -  
Atractivitatea sectorului                       Redusă 

 
După cum se poate observa în tabelul 1 (Atractivitate sectorului 

de activitate al aeroportului), atractivitatea sectorului de activitate al 
AIAIC este una redusă.  
 

4. Concluzii 
 
■ Când se vorbeşte despre aeroport, prima impresie este 

aceea a unei instituţii publice. Puţină lume conștientizează faptul că 
organizaţia este în fapt o afacere, care are nevoie de toate premisele 
organizatorice ale unei companii obişnuite pentru a putea funcţiona. 

 

■ În cadrul analizei factorilor concurenţiali ai lui Porter, s-a 
demonstrat faptul că atât ameninţarea noilor intraţi, cât şi ameninţarea 
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serviciilor substitute sunt relativ scăzute. În privinţa celorlalte trei forţe, 
lucrurile stau diferit, deoarece puterea de negociere a companiilor 
aeriene, sau a furnizorilor de servicii reglementați de către guvern, pot 
influenţa categoric activitatea aeroportului. 

■ Pentru evaluarea completă a atractivităţii sectorului de
atractivitate al Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj, am 
analizat gradul de atractivitate şi am demonstrat faptul că în principal 
datorită barierelor de intrare/ieşire, atractivitatea sectorului este redusă. 

■ Analiza concurenţei s-a axat pe Aeroportul Internaţional
Sibiu, Aeroportul Internaţional Timişoara ”Traian Vuia” şi în special pe 
Aeroportul Internaţional ”Transilvania” Târgu Mureş care după 
deschiderea bazei companiei Low Cost Wizz Air a avut o creştere a 
evoluţiei numărului de pasageri foarte mare în ultimii 4 ani. 

■ În raport cu Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureş se
observă faptul că deşi în acest moment aceşti doi actori ai industriei 
aeroportuare, sunt concurenţi direcţi atât din punctul de vedere al 
serviciilor companiei Low Cost Wizz Air, cât şi din punct de vedere al 
acoperirii geografice, AIAIC este în avantaj concurenţial pe piaţa 
aeroporturilor regionale din România. 
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