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Obiectul interpelării:  Dezvoltarea rețelei de rute a TAROM și creșterea cotei de piață pentru depășirea 

concurenților principali (Wizzair, Blueair și Ryanair) 

 

 

 

 

Stimate domnule ministru, 

În momentul de față, odată cu ridicarea multor restricții impuse din cauza pandemiei generate de virusul 

Covid19 și odată cu relaxarea condițiilor de călătorie la nivel european și mondial, observăm că tot mai 

multe companii aeriene reiau rutele pe care nu le-au mai operat în timpul pandemiei din România, dar 

lansează și o serie de rute noi de pe aeroporturile românești.  

În aceste condiții, am analizat o serie de studii care fac referire la situația aviației civile din România, 

concentrându-ne pe localizarea TAROM în această piață extrem de competitivă.  

Conform unui studiu realizat de compania Cirium (companie recunoscută la nivel mondial pentru 

furnizarea de soluții de date și analize la nivel global pentru companiile aeriene) cota de piață în ceea ce 

privește numărul de locuri către destinații internaționale (international seat capacity) al Tarom în 2021 a 

fost de 6,26%, iar în 2022 este de doar 5,87%. Procentul se bazează pe analiza curselor operate până la 

data studiului și a curselor programate până la sfârșitul anului.  
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În analiza care datează din 17 martie 2022, Cirium notează că pentru plecările internaționale din România 

au fost 7.500.000 milioane de locuri disponibile în 2021, iar în 2022 sunt 12.250.000 locuri disponibile. 

Această disponibilitate a fost împărțită astfel:  

2021 

● Wizzair - 3.260.000 locuri  

● Blueair - 1.410.000 locuri 

● Ryanair -  880.000 locuri  

● TAROM - 470.000 locuri  

● Restul companiilor aeriene - 1.480.000 locuri.  

2022 

● Wizzair - 4.850.000 locuri (creștere de aproape 40% față de 2021) 

● Blueair - 2.640.000 locuri (creștere de aproape 87% față de 2021) 

● Ryanair - 1.630.000 locuri  (creștere de aproape 85% față de 2021) 

● TAROM - 720.000 locuri (creștere de aproape 53% față de 2021) 

● Restul companiilor aeriene - 2.410.000 locuri. (creștere de aproape 63% față de 2021) 

De asemenea, în vara lui 2022 majoritatea companiilor aeriene reiau zborurile pe rutele operate înainte de 

pandemie. TAROM a suspendat în 2020 zborurile către Alicante, Hamburg, Larnaca, Stockholm, Tbilisi 

și Valencia. Nici una din aceste rute nu se regăsește în orarul lui 2022. Dar, destinațiile se regăsesc totuși 

în orarele altor companii aeriene: Wizzair și Blueair operează, de exemplu pe Alicante, Valencia 

Hamburg și Stockholm, iar Blueair operează și Larnaca.  

TAROM nu a fost foarte activă în lansarea de noi rute. Ultimele destinații noi lansate de compania aeriană 

au fost în 2018 și 2019:  

● Odessa (Ucraina) în octombrie 2018 (suspendată în decembrie 2018, reluată în aprilie 2019 și 

anulată definitiv în iunie 2019) 

● Erevan (Georgia) și Tbilisi (Armenia)  în aprilie 2019 

● Lyon și Torino în noiembrie 2019, rute săptămânale doar pentru sezonul de iarnă (schi) 

În 2018 TAROM anunțase că din 2019 va opera și zboruri către Baku (Azerbaijan), dar ruta a fost scoasă 

din sistemul de rezervări înainte de operarea primului zbor.  

În vara lui 2016, transportatorul a oferit servicii din Iași către șapte destinații - Bologna, Londra LTN, 

Madrid, Munchen, Roma FCO, Tel Aviv și Torino, precum și Viena din Cluj-Napoca și Munchen din 

Sibiu. La mijlocul lunii iulie 2018, TAROM a lansat un serviciu de 3 ori pe săptămână către Stuttgart atât 

din Sibiu, cât și din Timișoara. Ambele rute au fost suspendate în martie 2019.  

În prezent, TAROM oferă zboruri internaționale doar din București, renunțând total la zborurile 

internaționale operate de pe aeroporturi regionale. 

 



Așadar, având în vedere acestea, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi transmiteți răspunsuri 

la întrebările de mai jos:  

 

1. Care au fost potențialele rute analizate de departamentul ce se ocupă de dezvoltarea rețelei de rute 

a TAROM (Network Development, în limbajul internațional de specialitate) în perioada 2010-

2022? Vă rugăm să ne transmiteți o listă completă a tuturor rutelor analizate și rapoartele 

complete ale acestor analize.  

 

2. Care au fost principalii indicatori de performanță, inclusiv valorile lor, luați în calcul pentru 

lansarea rutelor din București către Odessa, Erevan, Tbilisi și Baku?  

 

3. Care este motivul pentru care TAROM nu revine, măcar gradual, la orarul pre-pandemic (dinainte 

de martie 2020)? De ce nu sunt reluate zborurile către Alicante, Hamburg, Larnaca, Stockholm, 

Tbilisi și Valencia?  

 

4. Care au fost valorile următorilor indicatori - Available Seat Kilometers (ASK), Passenger Load 

Factor (LF), Revenue per Available Seat Kilometer (RASK), Passenger Revenue per Available 

Seat Kilometer (PRASK), Revenue Passenger Kilometers (RPK), Cost per Available Seat 

Kilometer (CASK) - pentru rutele din București către Alicante, Hamburg, Larnaca, Stockholm, 

Tbilisi și Valencia? Vă rog să ne transmiteți acești indicatori pentru toată perioada operării 

acestor rute (de la lansare până la momentul suspendării lor).  

 

5. Care au fost valorile următorilor indicatori - Available Seat Kilometers (ASK), Passenger Load 

Factor (LF), Revenue per Available Seat Kilometer (RASK), Passenger Revenue per Available 

Seat Kilometer (PRASK), Revenue Passenger Kilometers (RPK), Cost per Available Seat 

Kilometer (CASK) - pentru rutele din Iași către Bologna, Londra LTN, Madrid, Munchen, Roma 

FCO, Tel Aviv și Torino? Vă rog să ne transmiteți acești indicatori pentru toată perioada operării 

acestor rute (de la lansare până la momentul suspendării lor).  

 

6. Care este ținta TAROM în ceea ce privește creșterea cotei de piață și intrarea de pe locul 4 în top 

trei companii aeriene din punct de vedere al numărului de locuri oferite pentru destinații 

internaționale? Care este planul pentru realizarea acestei ținte?  

 

7. Care este strategia cu privire la reluarea zborurilor internaționale cu plecare de pe aeroporturile 

regionale? Ce rute sunt luate în calcul și când ar trebui acestea să fie inaugurate?  

 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 

răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Deputat 

Denisa-Elena Neagu 

 

 

 

    28/03/2022 

 

mailto:denisa.neagu@cdep.ro



