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COMUNICAT DE PRESĂ 

Vara anului 2018 a adus cifre record la Aeroportul Internațional Sibiu 

 

 

Vara anului 2018 se încheie cu un record de trafic la Aeroportul Internațional 

Sibiu. Vârful valului de călători a fost atins în ultima lună de vară, când peste 85.000 de 

pasageri au ales zborul din Sibiu, o premieră pentru aeroportul sibian. 

Cifre record au fost atinse consecutiv în zilele de joi ale primelor trei săptămâni 

din luna august, în fiecare dintre aceste zile aeroportul din Sibiu fiind tranzitat de peste 

3.000 de pasageri spre destinații precum: München, Dortmund, Memmingen,  

Nürnberg,  Bruxelles Charleroi, Viena, Basel, Londra Luton și Antalya. 

Dacă în luna august 2017 au fost înregistrați 51.699 pasageri îmbarcați-debarcați, 

finalul lunii august 2018 s-a încheiat cu un total de 85.099 pasageri îmbarcați-debarcați, 

atingându-se un nivel de creștere remarcabil de 64,60%. 

Cifrele arată că și în ceea ce privește numărul mișcărilor de aeronave (decolări și 

aterizări) evoluția este semnificativă: în luna august 2018 au fost înregistrate 857 mișcări 

pe aeroportul din Sibiu, cu 40,72% mai multe față de luna august a anului 2017, când au 

fost efectuate 609 mișcări de aeronave. 

Mai mult ca niciodată, în lunile de vară ale acestui an peste 220.000 de pasageri 

au decolat sau au aterizat pe aeroportul din Sibiu, înregistrându-se o creștere de 48% 

față de aceeași perioadă a anului 2017, când au fost înregistrați un număr total de 

aproximativ 149.000 de pasageri îmbarcați-debarcați.  

Rezultate obținute în ultimele trei luni se datorează în special tuturor pasagerilor 

care au ales să facă parte din povestea aeroportului, precum și întregii echipe care a 

răspuns pozitiv provocărilor de zi cu zi, venind în întâmpinarea nevoilor pasagerilor care 

aleg zborul din Sibiu. 

Rețeaua de rute oferită de Aeroportul Internațional Sibiu conectează în prezent 

Sibiul de 15 destinații internaționale din 10 țări: Antalya – Turcia (zbor operat de Air 

Bucharest), Basel – Elveția, Bruxelles – Belgia, Copenhaga – Danemarca, Londra – Marea 

Britanie, Madrid – Spania, Paris Beauvais – Franța, Dortmund, Nürnberg, Memmingen, 



Frankfurt Hahn – Germania, Tel Aviv – Israel (zboruri operate de Wizz Air), Stuttgart 

(zboruri operate de TAROM și Blue Air), München (zboruri operate de TAROM și 

Lufthansa), Viena – Austria (zbor operat de Austrian Airlines), precum și de capitala 

României – București (zbor operat de TAROM). 
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