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SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

Lucrarea aduce în prim plan dovezi istorice ale organizării, sustenabilității și 

performanțelor ridicate în ceea ce privește transporturile private. Cercetarea evidențiază 

legatura pozitivă dintre dereglementare, liberalizare și privatizare și evoluția transportului rutier 

și aerian din România. Se constată  astfel că pe măsură ce statul se retrage și își reduce influența 

și controlul, acest sector de activitate cunoaște o creștere a gradului de dezvoltare.  

Astfel, dezvoltarea transportului aerian și rutier determină într-o porporție ridicată 

evoluția unor indicatori ai turismului. Evoluția numărului de plecări peste hotare ale rezidenților 

și a numărului de sosiri ale vizitatorilor străini cu avionul, dar și numărul total de pasageri din 

transportul aerian, sunt determinate în mare măsură de evoluția numărului de aeronave cu 

certificat de navigabilitate. În ceea ce privește cererea și oferta pentru servicii de transport rutier 

și aerian, se constată creşteri viitoare ale acesteia şi reduceri ale cererii și ofertei pentru serviciile 

de transport feroviar. Pe măsură ce crește competiția indusă de operatorii privați, gradul de 

concentrare din transporturi se reduce, cu efecte pozitive pentru evoluția sectorului. 

Tinerii între 18 și 25 de ani și persoanele vârstnice cuprinse între 56 și 75 de ani, cu 

educație scăzută și venituri reduse, înclină pentru un rol puternic al statului în domeniul 

transportului. Acestea sunt mai degrabă din categoria elevilor și studenților, dar și a persoanelor 

fără loc de muncă. Persoanele din intervalul de vârstă 36-45 de ani, absolvente de doctorat, cu 

venituri ridicate, făcând parte din categoria antreprenorilor consideră că rolul statului pe acest 

sector trebuie să fie inexistent sau cât mai redus. 

În urma cercetării efectuate, au fost conturate anumite direcții privind implicarea 

actorilor privați și a statului în acest sector. Astfel, este important ca întreprinzătorii privați să 

se ocupe de optimizarea afacerilor conduse, ținând cont de preferințele clienților, de inovațiile 

tehnologice, de mediul economic, politic și social, dar și de obiectivele privind protejarea 

mediului asumate de către Comisia Europeană.  

Este preferabil ca rolul statului să vizeze crearea cadrului legal favorabil apariției și 

dezvoltării unor inițiative private în ceea ce privește construirea, întreținerea și operarea unor 

infrastructuri de transport, demararea proceselor de privatizare a celor doi operatori publici 

Tarom și CFR, restructurarea și reorganizarea majoră a Companiei Naționale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere prin externalizarea și privatizarea activităților conexe (întreținere, 

reparații, semnalizare). 

 


