Sibiu, 08.01.2020
COMUNICAT DE PRESĂ
Anul 2019 la Aeroportul Internațional Sibiu, un an cu ecouri pozitive
Anul 2019 a fost un an cu ecouri pozitive pentru Aeroportul Internațional Sibiu,
plin de evenimente majore, provocări și muncă în echipă, care s-a încheiat cu rezultate
frumoase.
Trendul pozitiv al Aeroportului Internațional Sibiu din ultimii ani este confirmat de
rezultatele înregistrate pe parcursului anului 2019, în care aeroportul a înregistrat o
creștere de 10,04% a traficului comercial de pasageri, raport la anul 2018. În cifre, în
2019 traficul pe rutele de transport aerian comercial a depășit pragul de 725.000 de
pasageri.
Traficul pe Aeroportul Internațional Sibiu a evoluat într-un ritm accelerat în ultimii
ani – de la puțin peste 200.000 de pasageri la sfârșitul lui 2013, la peste 700.000
începând cu 2018.
Anul 2019 a adus din nou cifre record la Aeroportul Internațional Sibiu, creșterea
înregistrată în primele șase luni ale anului 2019 fiind de 25,11%, față de aceeași perioadă
a anului 2018, respectiv în semestrul I 2019 a fost înregistrat un număr total de 341.941
pasageri în trafic, față de 273.319 pasageri înregistrați în semestrul I 2018.
În anul 2019 s-a depășit pentru prima dată pragul de 300.000 de pasageri care
au tranzitat aeroportul din Sibiu în primul semestru al unui an calendaristic. Raportat la
cifrele de trafic din istoricul aeroportului sibian, numărul pasagerilor înregistrați în
perioada ianuarie – iunie 2019 a depășit nivelul total de trafic realizat în anul 2015,
respectiv 307.053 pasageri.
Mai mult, statistica la nivelul lunii septembrie arăta faptul că peste 570.000
pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional Sibiu depășindu-se nivelul de trafic total
înregistrat în întreg anul 2017.
Anul 2020 aduce două noi destinații de vacanță operate în sezonul de vară în
premieră la Aeroportul Internațional Sibiu. În sezonul de vară 2020 sunt disponibile de
la Sibiu zboruri directe spre Monastir – Tunisia (destinație anunțată în cursul lunii

noiembrie 2019) și spre Hurghada – Egipt, zbor operat și în sezonul de iarnă 2019-2020,
zborurile fiind reluate pe această destinație și în sezonul de vară.
Astfel, în vara anului 2020 comunitatea sibiană, și nu numai, se va bucura de 3
(trei) destinații de vacanță operate în sistem regulat de la Sibiu spre: Antalya – Turcia,
Monastir – Tunisia și Hurghada – Egipt.
„La nivel global, finalul anului 2019 a adus rezultate pozitive în ceea ce privește
traficul de pasageri la Aeroportul Internațional Sibiu. Sperăm ca în cursul acestui nou an
operatorii aerieni parteneri să dezvolte noi operațiuni care să vină în întâmpinarea
așteptărilor și nevoilor de mobilitate pe calea aerului ale întregii comunități deservite.”,
a declarat Marius Ioan Gîrdea, Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu.
Nu în ultimul rând, anul 2019 a adus la aeroportul sibian momente istorice de
referință – primirea oficialilor europeni participanți la Summit-ul UE și Ceremonia oficială
de plecare a Sanctității Sale Papei Francisc, evenimente ce pot fi convertite într-o
veritabilă carte de vizită atât pentru Sibiu, cât și pentru Aeroportul Internațional Sibiu.
Mulțumim tuturor pasagerilor care aleg zborul din Sibiu, companiilor aeriene
partenere care susțin dezvoltarea aeroportului din Sibiu, precum și întregii echipe, fără
de care aceste rezultate frumoase obținute în ultimii ani nu ar fi fost posibile.
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