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Caracterizarea circulatiei turistice pe zone geografice 
 
 
Numarul de innoptari a crescut, anul trecut, cu 3,4% la un grad de ocupare de 

33,6%  
Numarul de innoptari in structuri de cazare a fost de aproape 19 milioane, anul 

trecut, cu 3,4% mai mult fata de 2006, iar indicele de utilizare neta a locurilor de cazare a 
fost de 33,6%, fata de anul anterior, a anuntat Institutul National de Statistica (INS). 

In 2006, cresteri  insemnate ale numarului de innoptari, fata de 2006, s-au 
inregistrat la urmatoarele tipuri de structuri de cazare turistica: hoteluri pentru tineret 
(+73,1%), pensiuni turistice rurale (+25,5%), pensiuni turistice urbane (+22,5%), hanuri 
(+22,4%). Comparativ cu anul  precedent, scaderi  mai  importante s-au  inregistrat la 
spatiile de cazare pe nave si casute (-23,9%), potrivit comunicatului INS. 

Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in 2006 a fost de 33,6%, nivel 
relativ constant cu cel inregistrat in anul anterior, cresteri mai mari inregistrandu-se la 
spatii de cazare pe navele de croaziera (67,8%), hoteluri (41,0%) si hoteluri pentru tineret 
(27,1%). 

Numarul de sosiri in structuri de cazare a crescut cu 7,1% in 2006, fata de 2006  
In ceea ce priveste numarul de sosiri, in structuri de cazare turistica, acesta a fost, 

anul trecut, de 6,216 milioane, cu 7,1% mai mult decat in 2006, cea mai mare crestere 
inregistrandu-se la hoteluri pentru tineret (55,5%), iar cea mai mare scadere, la casute 
turistice (41,2%). 

"Cresteri  insemnate s-au inregistrat la urmatoarele tipuri de structuri de  cazare  
turistica: hoteluri  pentru   tineret (+ 55,5%), hanuri (+34,7%),  pensiuni  turistice  rurale 
(+27,5%) si campinguri (+22,3%)", informeaza Institutului National de Statistica (INS). 

In  anul  2006,  fata  de  anul  anterior, s-au  inregistrat scaderi importante ale 
numarului de sosiri  la  casute   turistice (-41,2%),  bungalouri (-36,6%) si spatii  de  
cazare pe nave (-10,6%). 

Numarul de iesiri in strainatate ale romanilor a crescut, in 2006, cu 24,7%  
Si plecarile vizitatorilor romani in strainatate, in anul 2006, care au fost in numar 

de 8,905 milioane, au consemnat o crestere cu 24,7% fata de 2006, 83,3% din numarul 
total de deplasari in strainatate efectuandu-se cu mijloace de transport rutier, se mai spune 
in comunicat. 

Numarul de straini care au vizitat Romania, in 2006, a crescut cu 3,4% fata de 
2006  

Sosirile vizitatorilor straini in Romania, in anul 2006, in numar de 6,037 milioane, 
au fost in crestere cu 3,4% fata de anul precedent, 94,2% dintre acestia provenind din 
Europa, iar 46,4%, din statele Uniunii Europene (UE). 

Pentru estimarea indicatorilor turistici (turişti şi înnoptări) se porneşte de la 
premisa că repartiţia circulaţiei turistice în cadrul unităţilor selectate este proporţională cu 
cea înregistrată la nivel de total unităţi, structurate pe zone turistice şi categorii de 
confort. Astfel, s-a raportat indicatorul calculat la ponderea pe care o are capacitatea de 
cazare în funcţiune a unităţilor care au completat chestionarele în capacitatea de cazare 
totală a structurilor de primire turistică din România, pe zone turistice. 
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Structura şi dinamica cererii turistice pe litoral  
 

În vederea cuantificării circulaţiei turistice în luna iulie, a fost întreprinsă o 
cercetare în perioada 03 - 05 august, vizând cuantificarea următorilor indicatori:  

 - număr turişti români şi străini;  
 - număr înnoptărilor efectuare de turiştii români şi străini;  
 - durata medie a sejurului efectuat de turiştii români şi străini;  
 - gradul de ocupare al locurilor.  

 
În urma anchetei întreprinse în rândul unităţilor de cazare din staţiunile turistice 

de litoral, au fost obţinute următoarele rezultate:  
 • numărul de turişti, înregistraţi în structurile de primire turistică la nivelul 

anului 2006 în luna iulie a fost de 316.543, în scădere cu 9,9 % faţă de 
aceeaşi perioadă a anului anterior, când erau 351.440 turişti;  

 • numărul turiştilor străini de pe litoral a scăzut de la 27.573, în 2005, la 
26.198, în 2006, respectiv cu 5,0% ;  

 • numărul turiştilor români a scăzut de la 323.867 turişti, în 2005, la 
290.345 turişti, în 2006, respectiv cu 10,4 %;  

 • numărul înnoptărilor efectuate de turiştii români şi străini este scădere. 
Astfel, dacă în anul 2005 numărul acestora era de 2.257.911 zile - turist, în 
2006 scăderea a fost de 12,5 %, ceea ce a însemnat 1.976.218 zile - turist;  

 • durata medie a sejurului, pentru luna iulie 2006 a fost de 6,2 zile, uşor 
mai scăzută decât în anul 2005, când era de 6,4 zile ;  

 • turiştii străini şi-au prelungit sejurul în anul 2006 de la 7,6 zile la 7,9 
zile, cât şedeau în anul 2005, în timp ce turiştii români şi-au redus 
perioada de şedere pe litoral de la 6,3 la 6,1 zile;  

 • gradul de ocupare la nivelul lunii iulie 2006 a fost de 59,41 %, în scădere 
cu 15,13 % faţă de anul 2005, când acesta era de 70,00 %.  
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În luna iulie 2006, la nivelul staţiunilor de pe litoral se remarcă următoarele tendinţe:  
 

 • staţiunea Mamaia a atras 37% din totalul turiştilor sosiţi pe litoral, Eforie Nord -
14% din turiştii, iar Olimp şi Neptun – 13% ;  

 • creşterea numărului de turişti din staţiunea Venus în luna iulie 2006, comparativ 
cu aceeaşi perioada a anului anterior, cu aproximativ 6,7%;  

 • cele mai importante scăderi ale numărului de turişti au fost consemnate în 
staţiunile Jupiter – Cap Aurora şi Saturn, scăderi de 26,9 % şi respectiv 26,0%;  

 • durate ale sejurului ridicate au fost înregistrate în Mangalia, respectiv de 10,9 
zile/turist şi Saturn, cu 9,5 zile/turist;  

 • Mamaia avut cel mai ridicat grad de ocupare, respectiv de 68,48%, urmată fiind 
de Jupiter – Cap Aurora, Saturn şi Eforie Nord, cu 61,96 %, 61,14 % şi 
respectiv 60,41 %.  
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Structura şi dinamica cererii turistice în staţiunile din zona montană  
 

În vederea cuantificării circulaţiei turistice înregistrată în staţiunile din zona 
montană, în luna iulie, au fost realizate anchete în perioada 01 – 13 august, prilej cu care 
au fost culese informaţii privind:  

 - numărul turiştilor români şi străini;  
 - numărul înnoptărilor efectuare de turiştii români şi străini;  
 - durata medie a sejurului;  
 - gradul de ocupare al locurilor.  

 
Rezultatele obţinute în urma cercetării de piaţă efectuate în luna iulie au fost următoarele:  
 • numărul turiştilor sosiţi în staţiunile montane în luna iulie 2006 a fost de 123.067, în scădere cu 

8,83 % comparativ cu luna iulie anului 2005, când numărul acestora era de 134.984;  
 • din totalul de turişti sosiţi în staţiunile montane, în luna iulie 2006, 79,4% au fost români şi 20,6 % 

au fost străini. De remarcat este faptul că ponderea turiştilor străini în total turişti sosiţi a scăzut de 
la 24,6%, în luna iulie 2005, la 20,6%, în luna iulie 2006;  

 • numărul total al înnoptărilor efectuate de turişti în 2006, a fost de 337.828 zile – turist, în scădere 
cu 11,09% comparativ cu anul 2005, când numărul acestora era de 379.964 zile – turist;  

 • din totalul de 337.827 zile – turist, realizate în luna iulie 2006, 84,1% au fost efectuate de turiştii 
români şi 15,9 % de cei străini;  

 • durata medie a sejurului a fost în iulie 2006 de 2,1 zile/turist, aceeaşi ca cea înregistrată în iulie 
2005;  

 • gradul de ocupare al locurilor a fost de 40,55 % în luna iulie 2006, mai scăzut decât cel înregistrat 
în anul 2005, când era de 45,79%.  

 

 
 
 
Structura şi dinamica cererii turistice în staţiunile balneare  
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În urma anchetei efectuate în perioada 01 – 13 august în staţiunile balneare au fost culese date 
privind circulaţia turistică, fiind cuantificaţi în final următorii indicatori:  

 - numărul turiştilor români şi străini;  
 - numărul înnoptărilor efectuare de turiştii români şi străini;  
 - durata medie a sejurului;  
 - gradul de ocupare al locurilor.  

 
Din analiza Tabelului nr. 5.4, privind circulaţia turistică din staţiunile balneare în luna iulie, au 

rezultat următoarele:  
 • numărul de turişti înregistraţi în structurile de primire turistică în luna iulie 2006 a fost de 

87.368, în scădere cu 1,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, când erau înregistraţi 
88.920 turişti;  

 • numărul turiştilor străini din staţiunile balneare a scăzut de la 10.993, în 2005, la 9.324, în 
2006, respectiv cu 15,02 %;  

 • numărul turiştilor români a crescut de la 77.927 turişti, în 2005, la 78.024 turişti, în 2006, 
respectiv cu 0,12 %;  

 • din totalul turiştilor sosiţi în staţiunile balneare luna iulie 2006, turiştii români au 
reprezentat 89,3 %, iar cei străini 10,7 %;  

 • numărul înnoptărilor a scăzut de la 768.020 zile-turist în anul 2005, la 694.464 zile-turist în 
anul 2006, respectiv cu 9,58 %;  

 • din totalul de 694.464 zile – turist, 94,1 % au fost realizate de turiştii români şi 5,9 % de 
turiştii străini;  

 • în luna iulie a anului 2006 durata medie a sejurului a fost 7,9 zile/turist, mai scăzută decât 
în anul 2005 când era de 8,6 zile/turist;  

 • gradul de ocupare al locurilor, în luna iulie a anului 2006 a fost de 65,44% în scădere faţă 
de cea a anului 2005, când era 72,25 %.  

 


