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• Studiul de faţă a fost realizat de INSOMAR în perioada 1 – 9 noiembrie 2009;

• Cercetarea a fost realizată folosind tehnica sondajului de opinie, pe bază de chestionar

administrat la domiciliul persoanelor intervievate;

• Volumul eşantionului a fost de 2504 de persoane, fiind reprezentativ pentru populaţia

României cu vârsta de 18 ani şi peste;

• Interviurile au fost realizate în toate judeţele ţării şi în cele 6 sectoare ale Municipiului

Bucureşti, fiind incluse în eşantion 55 localităţi urbane şi 43 localităţi rurale;

• Eroarea maximă admisă pentru rezultatele obţinute, garantată cu o probabilitate de

95%, este de 2%.
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Glosar de termeni

Reziduuri ajustate = măsură statistică care indică gradul de semnificaţie al asocierii dintre variabile. O  valoare 
situată în afara intervalului (-2; 2) poate fi considerat un indicator al unui grad semnificativ de asociere între 
variabilele măsurate.

Asociere între variabile = O modalitate prin care poate fi caracterizată relația dintre două sau mai multe 
variabile, urmărindu-se gradul de interdependență dintre acestea. 

Variabilă = Caracteristici sau valori măsurate în cadrul cercetării surprinse prin intermediul întrebărilor din 
chestionar adresate respondenților.

Eșantion = grup de respondenți de la care se colectează răspunsuri pe bază de chestionar și care sunt selectați 
după o procedură statistică bine definită astfel încât acesta să reproducă într-o măsură cît mai exactă 
caracteristicile populației studiate – în cazul studiului de față este vorba de populația României.
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Studiul realizat a arătat că aproximativ 85% din populaţia României nu intenţionează să mai
meargă într-un sejur turistic până la sfârşitului anului 2009. Dintre cei aproximativ 15% care
intenţionează să meargă ca turişti până la sfârşitul anului, 10% vor să stea minim 5 zile în localităţile
alese ca destinaţie turistică, iar 5% doresc să stea cel mult 4 zile.

44% din populaţia României intenţionează să petreacă un sejur turistic în 2010. Dintre
aceştia, 22.2% intenţionează să aibă un sejur de maxim 5 zile, 35.1% între 6 si 10 zile iar 24.5% un
sejur de peste 10 zile. Aproximativ 18.2% dintre aceştia nu s-au hotărât ce durată va avea sejurul
turistic de anul viitor.

30.7% dintre cei care intenţionează să se deplaseze ca turişti în afara localităţii de rezidenţă preferă
să meargă într-o localitate de pe litoral, 27.6% într-o localitate montană, 20% într-o
staţiune/localitate balneară iar 2.5% într-o localitate de interes cultural.

Cei mai înclinaţi să petreacă un sejur turistic în 2010 sunt mai degrabă persoanele de vârstă 18-50
de ani, persoanele cu studii medii dar mai ales cele cu studii superioare, persoanele din urban şi, în
special, cele rezidente în Bucureşti, persoane care consideră că bani pe care îi au le ajung cel puţin să
se descurce onorabil şi persoanele care au acces la internet în gospodărie.
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Procentele sunt calculate din totalul celor care au furnizat un 
răspuns la această întrebare. 33% nu au ştiut sau nu au 
răspuns la această întrebare

5.1%

9.8%

85.1%

Cel mult 4 zile

5 zile sau mai mult

Nu va mai merge în sejur turistic anul acesta

Până la sfârşitul acestui an, câte zile credeţi că veţi mai merge ca turist 
într-o localitate/staţiune turistică
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Nu vor merge ca turist
in 2010, 56%

Intenţionează să 
meargă ca turiştii în 

2010, 44%

Ponderea persoanelor care intenţionează să meargă ca turişti într-o 
staţiune turistică/localitate diferită de cea în care locuiesc 

Nu vor merge ca turist in 2010 Intenţionează să meargă ca turiştii în 2010
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Tur i st i2 010  * Gru pe de v=rstã

     

     

         

     

     

         

     

     

         

       

       

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Tur i st i2010  * Stud ii

    

    

       

    

    

       

    

    

       

     

     

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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GEN

   

   

     

   

   

     

   

   

     

 

 

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Tur i st i2010  * mediu  de rezidenta

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Tur i st i2010  * REGIUNE

     

     

         

     

     

         

     

     

         

     

     

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Din  pun ctul  de v edere al  ven itu ri lor  din fami lia Dvs. ,  `n ce categor ie crede] i c\ v\ `ncadra] i cel mai bin e?

      

      

           

      

      

           

      

      

           

         

         

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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In gospod\r ia dv s exist\ acces la internet?

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

Tot a l

Vor merge ca turisti in 2010

Nu vor merge ca turisti in 2010

% within

turisti2010

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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18.2%

4.8%

6.1%

13.6%

35.1%

22.2%

NS/NR

21 de zile sau mai mult

Între 16 şi 20 de zile

Între 11 şi 15 zile

Între 6 şi 10 zile

Maxim 5 zile

Anul viitor câte zile intenţionaţi să mergeţi ca turist într-o localitate/staţiune turistică 
diferită de cea unde locuiţi de obicei?

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că vor 
merge într-o stațiune turistică/localitate ca turist anul viitor –
44% 
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17.0%

2.2%

2.5%

20.0%

27.6%

30.7%

NS/NR

Alt tip de staţiune/localitate turistică

Staţiune/localitate turistică de interes cultural

Staţiune/localitate balneară

Staţiune/localitate montană

Staţiune/localitate de pe litoral

Anul următor în care dintre următoarele tipuri de staţiuni turistice/localităţi 
intenţionaţi să mergeţi ca turist în primul rând?

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că vor 
merge într-o stațiune turistică/localitate ca turist anul viitor –
44% 
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17.3%

2.6%

3.1%

5.0%

5.3%

10.1%

18.9%

37.7%

NS/NR

În alt mod

Unele servicii direct de la sediul agenției, altele on-line

On-line de pe web site-ul unei agenții de turism

Prin sindicat

De la Casa de pensii

Direct de la sediul unei agenții de turism

Îmi voi face rezervările singur, fără a apela la o agenție

Dar cum intenționați să achiziționați serviciile de turism de anul viitor?

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că vor 
merge într-o stațiune turistică/localitate ca turist anul viitor –
44% 
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Dintre cetăţenii români care intenţionează să meargă anul viitor ca turişti în afara localităţii unde
locuiesc (44% din totalul populaţiei), 37.7% declară că îşi vor face rezervările singuri, fără a apela la o
agenţie de turism, 18.7% intenţionează să se adreseze direct unei agenţii de turism de unde să
achiziţioneze serviciile unui pachet turistic, 10% vor merge într-un sejur turistic prin mijlocirea casei
de pensii, 5.3% prin sindicat iar 5% intenţionează să cumpere pachete turistice direct de pe site-ul
unei agenţii de turism.

63.2% din întreaga populaţie a României consideră important sau foarte important ca patrimoniul
natural din localitatea unde merg ca turist să fie protejat, iar 15% nu au ştiut ce să răspundă la
această întrebare.

Persoanele cele mai interesate ca patrimoniul natural să fie protejat în localitatea unde îşi petrec
sejurul turistic sunt mai degrabă cele cu vârsta de 18-34 de ani, au mai degrabă studii
superioare, sunt rezidente în Moldova, consideră că banii pe care îi au le permit să se descurce cel
puţin onorabil şi au acces la internet în gospodărie.

Aproximativ 60% din populaţia României consideră important sau foarte important ca localitatea
unde îşi petrec sejurul turistic să ofere posibilitatea practicării unor tratamente de prevenire/îngrijire
a sănătăţii.

17



Consumul de servicii turistice în România – noiembrie 2009 18

15.3%

6.7%

14.8%

20.2%

43.0%

NS/NR

Foarte puțin/deloc important

Destul de important

Important

Foarte important

Cât de important este pentru dvs. ca în localitatea/staţiunea turistică unde 
mergeţi ca turist patrimoniul natural să fie protejat?
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Grupe de v =rstã * Impor tan ta prote jari i  pat r imoniului  pent ru

dest in at ia tur ist ica

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     

   

 

 

   

18 - 34 ani

35 - 49 ani

50 - 64 ani

65 ani si peste

Tot a l

18 - 34 ani

35 - 49 ani

50 - 64 ani

65 ani si peste

Tot a l

18 - 34 ani

35 - 49 ani

50 - 64 ani

65 ani si peste

Tot a l

18 - 34 ani

35 - 49 ani

50 - 64 ani

65 ani si peste

% within

Grupe de

v=rstã

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Studii  * Impor tan ta prote jar ii  pat r imoniului  pent ru dest in at ia tur ist ica

   

   

   

     

   

   

   

     

   

   

   

     

   

   

 

cel mult 10 clase, [coal\

profesional\

liceu, [coal\ postliceal\

studii superioare

Tot a l

cel mult 10 clase, [coal\

profesional\

liceu, [coal\ postliceal\

studii superioare

Tot a l

cel mult 10 clase, [coal\

profesional\

liceu, [coal\ postliceal\

studii superioare

Tot a l

cel mult 10 clase, [coal\

profesional\

liceu, [coal\ postliceal\

studii superioare

% within

Studii

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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G EN * Imp o rta nta  p rote ja r ii  pa t r imo niului  pe nt ru

d est ina tia  tu r ist ica

   

   

     

   

   

     

   

   

     

 

 

masculin

feminin

Tot a l

masculin

feminin

Tot a l

masculin

feminin

Tot a l

masculin

feminin

% within SD1.

GEN

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Me diu d e rezide nta  * Imp or ta nta p rote ja r ii

p at r imo niului  pe nt ru d est ina tia  tu ri st ic a

   

   

     

   

   

     

   

   

     

 

 

urban

rural

Tot a l

urban

rural

Tot a l

urban

rural

Tot a l

urban

rural

% within

mediu

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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RE GIUNE * Importanta prote jar ii  patr imon iu lu i pent ru

dest in at ia tur ist ica

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     

   

   

   

   

     

   

   

   

 

Moldova

Muntenia

Transilvania

Bucure[ti

Tot a l

Moldova

Muntenia

Transilvania

Bucure[ti

Tot a l

Moldova

Muntenia

Transilvania

Bucure[ti

Tot a l

Moldova

Muntenia

Transilvania

Bucure[ti

% within

REGIUNE

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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Din  pun ctul  de vedere al  veni tur i lo r din  famil ia Dvs. ,  `n  ce categor ie crede] i c\ v\ `ncadra]i

cel mai bine? * Impor tan ta protejar i i pat r imoniului  pen tru  dest inat ia tur i stica

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

 

   

 

 

Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Banii abia ne ajung de la o lun\ la alta

Reu[im s\ ne descurc\m cu banii pe care ì avem

Banii pe care ì avem ne permit s\ tr\im bine

Banii pe care ì avem ne permit s\ avem tot ce ne dorim

Tot a l

Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Banii abia ne ajung de la o lun\ la alta

Reu[im s\ ne descurc\m cu banii pe care ì avem

Banii pe care ì avem ne permit s\ tr\im bine

Banii pe care ì avem ne permit s\ avem tot ce ne dorim

Tot a l

Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Banii abia ne ajung de la o lun\ la alta

Reu[im s\ ne descurc\m cu banii pe care ì avem

Banii pe care ì avem ne permit s\ tr\im bine

Banii pe care ì avem ne permit s\ avem tot ce ne dorim

Tot a l

Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Banii abia ne ajung de la o lun\ la alta

Reu[im s\ ne descurc\m cu banii pe care ì avem

Banii pe care ì avem ne permit s\ tr\im bine

Banii pe care ì avem ne permit s\ avem tot ce ne dorim

% within SD6.

Din punctul

de vedere al

venitu rilor din

familia Dvs.,

`n  ce

categorie

crede]i c\

v\ `ncadra]i

cel mai

bine?

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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In gospod\r ia dvs ex ist\ acces la intern et? *

Impor tan ta protejar i i pat r imoniului  pen tru  dest in at ia

tur i stica

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

Da

Nu

Tot a l

Da

Nu

Tot a l

Da

Nu

Tot a l

Da

Nu

% within  SD7.

`n

gospod\ria

dvs exist\

acces la

in ternet?

Procente pe

coloana

Procente din

total

Reziduuri

ajustate
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9.7%

14.3%

16.1%

29.8%

30.1%

NS/NR

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

În ce măsură sunteţi interesat să mergeţi ca turist într-o localitate/staţiune turistică care 
oferă posibilitatea practicării unor tratamente de prevenire/îngrijire a sănătăţii?
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Criterile considerate cele mai importante pentru alegerea unei destinaţii turistice constau în
“raportul preţ/calitate convenabil” (68.2% din populaţie consideră important acest aspect), în “felul
în care îşi pot trata sănătatea” (39.7% au indicat acest criteriu ca fiind important), “calitatea cazării, a
serviciilor de servire” (38.8%) şi “calitatea peisajelor şi a mediului înconjurător” (26%).

O importanţă medie sau mai redusă pentru alegerea destinaţiilor turistice o au “oportunităţile de
distracţie”, “existenţa unor obiective turistice de interes”, faptul că “se poate ajunge uşor la
respectiva destinaţie turistică” şi este “preferinţa rudelor, prietenilor, cunoscuţilor”.

Atunci când aleg unitatea de cazare în timpul sejurului turistic cetăţenii românii se ghidează în
principal după “raportul preţ/calitate convenabil” (70.3% din populaţie consideră important acest
aspect), “calitatea cazării, a serviciilor de servire” (53.8%) şi “calitatea peisajelor şi a mediului
înconjurător” (26.6%). Importanţă mediu sau mai mică o au aspecte precum “uşurinţa ajungerii la
respeciva unitate de cazare”, “existenţa obiectivelor turistice” şi “recomandarea rudelor, a prietenilor
sau cunoscuţiilor”.

27



Consumul de servicii turistice în România – noiembrie 2009 28

0.9%

2.3%

6.0%

11.0%

13.6%

15.1%

26.0%

38.8%

39.7%

68.2%

Altceva

Posibilitatea de a consuma feluri de mâncare deosebite

Este locul unde preferă să meargă rude/prieteni/cunoscuți

Faptul că pot ajunge ușor la destinația turistică

Faptul că există obiective turistice de interes

Felul în care mă pot distra aici

Calitatea peisajelor și a mediului înconjurător

Calitatea cazării, a serviciilor de servire

Felul în care îmi pot trata sănătatea

Un raport între preț și calitate convenabil

Când alegeţi o destinaţie turistică, care dintre următoarele caracteristici sunt cele 
mai importante pentru dvs.? Maxim 3 alegeri

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat cel 
puțin o caracteristică pentru care aleg o destinație turistică -
82% .
Procentele reprezintă ponderea celor care au indicat 
respectiva caracteristică la una din cele 3 alegeri posibile. 
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0.9%

4.2%

15.3%

20.2%

21.0%

26.6%

53.8%

70.3%

Altceva

Faptul că aparține unei companii anume, lanț hotelier, etc

Este recomandarea unor rude/prieteni/cunoscuți

Există obiective turistice de interes în zonă

Faptul că pot ajunge ușor la locul de cazare

Calitatea peisajelor și a mediului din preajmă

Calitatea cazării, a serviciilor de servire

Un raport între preț și calitate convenabil

Dar când alegeţi locul de cazare (hotel/pensiune/motel) pentru a locui în 
timpul sejurului turistic, care dintre următoarele caracteristici sunt cele mai 

importante pentru dvs.? Maxim 3 alegeri

Procentele sunt calculate din totalul celor care au indicat cel 
puțin o caracteristică pentru care aleg locul de cazare - 80% .
Procentele reprezintă ponderea celor care au indicat 
respectiva caracteristică la una din cele 3 alegeri posibile. 
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Dintre cei care anul viitor intenţionează să aibă un sejur turistic, 59.2% declară că vor petrece o parte
a lui în România, 17.4% în Grecia, 15.1% în Italia, 9.7% în Spania, 8.1% în Turcia iar 6.5% în Bulgaria.
Trebuie să avem în vedere a interpretarea acestor rezultate că ele sunt influenţate în cazul Italiei şi
Spaniei de proporţia mare de emigranţi români în aceste ţări şi legătura cu cei rămaşi în ţara de origine.

Cele mai vizitate de români în scop turistic sunt staţiunile din judeţul Contanţa, pe litoral - 27.1% din
populaţie declară că a vizitat cel puţin o dată în ultimii 5 ani aceste staţiuni în scop turistic. Pe locul II se
află staţiunile din judeţul Braşov (17.2% din populaţie a vizitat cel puţin o dată această zonă în scop
turistic în ultimii 5 ani), judeţul Bihor (12.3%), judeţul Prahova (12.1%), judeţul Harghita (7.8%) judeţul
Caraş-Severin (7%) şi judeţul Vâlcea (6.9%).

Staţiunile de pe litoral sunt considerate cele mai atractive pentru a merge ca turist (12.7% din
populaţia României declară acest lucru), urmează staţiunile din judeţul Braşov (8.5%) respectiv
staţiunile din judeţul Prahova (6.2%). 31.9% din populaţia României declară că nu a stat în niciuna
dintre staţiunile româneşti menţionate.

Dintre cei care au indicat că intenţionează să aibă un sejur turistic anul viitor, 57.7% au declarat că
probabil vor vizita cel puţin una din staţiunile turistice româneşti menţionate.
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Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că vor merge într-
o stațiune turistică/localitate ca turist anul viitor – 44% 
Procentele reprezintă ponderea celor care au indicat respectiva țară ca 
destinație turistică la una din cele 3 alegeri posibile. 

6.9%

4.3%

6.5%

8.1%

9.7%

15.1%

17.4%

59.2%

Altă țară

Ungaria

Bulgaria

Turcia

Spania

Italia

Grecia

România

Anul viitor în care din ţările de mai jos intenţionaţi să mergeţi ca turist, în 
scopul relaxării? Maxim 3 alegeri
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1.0%

1.2%

1.6%

1.6%

1.9%

2.2%

2.5%

2.8%

3.0%

3.0%

3.1%

3.1%

3.2%

3.7%

3.7%

4.1%

4.2%

4.3%

4.7%

6.1%

6.3%

6.9%

7.0%

7.8%

12.1%

12.3%

17.2%

27.1%

92.9%

92.6%

93.0%

92.8%

92.6%

92.3%

91.6%

92.0%

91.9%

91.4%

91.1%

91.7%

91.4%

90.7%

90.9%

90.8%

90.1%

90.3%

89.6%

88.7%

88.4%

87.6%

87.8%

86.9%

82.6%

82.5%

77.8%

67.8%

6.2%

6.2%

5.4%

5.6%

5.6%

5.5%

5.9%

5.2%

5.1%

5.6%

5.9%

5.3%

5.4%

5.6%

5.4%

5.1%

5.8%

5.4%

5.8%

5.2%

5.3%

5.5%

5.2%

5.3%

5.3%

5.2%

5.0%

5.1%

Buziaş, Călacea – Judeţul Timiş

Soveja – Judeţul Vrancea

Bughea de Sus - Judeţul Argeş

Săcelu – Judeţul Gorj

Snagov – Judeţul Ilfov

Pucioasa – Judeţul Dâmboviţa

Bălţăteşti, Durău – Judeţul Neamţ

Lipova/Moneasa - Judeţul Arad

Albac/Arieşeni - Judeţul Alba

Straja, Vaţa de Jos, Geoagiu Băi – Judeţul Hunedoara

Sărata Monteoru – Judeţul Buzău

Tăşnad – Judeţul Satu Mare

Băile Turda, Băile Baiţa, Zona Fântânele, Zona Muntele Băişorii – Judeţul Cluj

Covasna, Balvanyos – Judeţul Covasna

Sovata – Judeţul Mureş

Bazna, Ocna Sibiului, Păltiniş – Judeţul Sibiu

Borşa, Ocna Şugatag – Judeţul Maramureş

Lacu Sărat – Judeţul Brăila

Sângeorz Băi – Judeţul Bistriţa Năsăud

Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei – Judeţul Suceava

Slănic Moldova/Târgu Ocna – Judeţul Bacău

Băile Govora, Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata, Voineasa, Horezu – Judeţul Vâlcea

Băile Herculane, Crivaia, Secu, Semenic, Trei Ape – Judeţul Caraş-Severin

Băile Tuşnad, Băile Homorod, Borsec, Izvorul Mureşului, Lacul Roşu, Praid, Harghita Băi – Jud Harghita

Azuga, Buşteni, Slănic Prahova, Sinaia, Breaza, Cheia, Vălenii de Munte – Judeţul Prahova

Băile Felix, 1 Mai, Stâna de Vale, Tinca – Judeţul Bihor

Poiana Braşov, Predeal, Bran, Moeciu, Pârâul Rece, Timişu de Sus – Judeţul Braşov

Mamaia, Costineşti, Eforie, Cap Aurora, Jupiter, Mangalia, Saturn,  Venus, Neptun, Olimp – Jud Cţa

În ultimii 5 ani, aţi stat cel puţin o dată ca turist în următoarele staţiuni/localităţi turistice? Da Nu NS/NR
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12.5%

31.9%

5.6%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

2.1%

2.4%

2.4%

3.4%

3.4%

5.0%

6.2%

8.5%

12.7%

NS/NR

Nu e cazul, nu a stat în niciuna dintre acestea

Alte staţiuni, sub 1% din menţiuni

Albac, Arieşeni - Judeţul Alba

Slanic Moldova,Târgu Ocna - Judeţul Bacău

Covasna, Balvanyos - Judeţul Covasna

Borşa, Ocna Şugatag - Judeţul Maramureş

Sovata - Judeţul Mureş

Băile Herculane, Crivaia, Secu, Semenic, Trei Ape – Judeţul Caraş-Severin

Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vatra Dornei – Judeţul Suceava

Băile Tuşnad, Băile Homorod, Borsec, Izvorul Mureşului, Lacul Roşu, Praid, Harghita Băi – Jud Hta

Băile Govora, Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata, Voineasa, Horezu – Judeţul Vâlcea

Băile Felix, 1 Mai, Stâna de Vale, Tinca - Judeţul Bihor

Azuga, Buşteni, Slănic Prahova, Sinaia, Breaza, Cheia, Vălenii de Munte – Judeţul Prahova

Poiana Braşov, Predeal, Bran, Moeciu, Pârâul Rece, Timişu de Sus – Judeţul Braşov

Mamaia, Costineşti, Eforie, Cap Aurora, Jupiter, Mangalia, Saturn,  Venus, Neptun, Olimp – Jud Cţa

Care dintre staţiunile turistice/localităţile anterior menţionate o consideraţi cea mai atractivă pentru a 
merge ca turist?
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16.1%

26.2%

57.7%

NS/NR

Probabil nu

Probabil da

Intenţionaţi ca în următoarele 12 luni să vizitaţi ca turist vreuna din 
staţiunile/localităţile turistice anterior menţionate? 

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că vor merge într-
o stațiune turistică/localitate ca turist anul viitor – 44% 
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33.6% din populaţia României a auzit de campania de promovare turistică “România, the land of
choice”. 17.8% au auzit cel puţin imnul de promovare turistică “România, the land of choice” iar un
procent similar a văzut clipul aferent acestei campanii de promovare.

 Dintre cei care au auzit de campania sus menţionată, 32.1% consideră că întreaga campanie de
promovare turistică “România, the land of choice” va ajuta la creşterea turismului românesc, în vreme
ce 55.35 sunt mai degrabă sceptici asupra acestui lucru. 12.6% nu au ştiut ce să răspundă la această
întrebare.

15.3% din populaţie apreciază pozitiv activitatea desfăşurată de Ministerului Turismului în ultimul
an, 26.6% o apreciază în mod neutru iar 39.1% apreciază activitatea ca fiind mai degrabă slabă. 19% din
populaţie nu a dat un răspuns la această întrebare.

Programul “O săptămână la munte” iniţiat de Ministerul Turismului este cunoscut de 27.6% din
populaţia României, de programul “Vacanţe la ţară” au auzit 23.4%, programul “Turist în România” este
cunoscut de 22.5% din populaţie iar 17.5% au auzit de programul “Decada balneară. O săptămână de
refacere în staţiunile balneare”.
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2.9%

15.3%

48.2%

33.6%

NS/NR

Nu mă interesează

Nu

Da

Dvs. aţi auzit de campania de promovare turistică a României, numit 
„Romania, the land of choice”?
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3.7%

16.1%

62.4%

17.8%

NS/NR

Nu mă interesează

Nu

Da

Dvs. aţi ascultat cel puţin o dată imnul turistic al României, numit şi imnul 
„Romania, the land of choice”?
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3.9%

15.9%

62.4%

17.8%

NS/NR

Nu mă interesează

Nu

Da

Dar aţi văzut clipul de promovare turistică a 
României, „Romania, the land of choice”?
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12.6%

24.8%

30.5%

25.7%

6.4%

NS/NR

Foarte mică măsură/deloc

Mică măsură

Mare măsură

Foarte mare măsură

În ce măsură dvs. consideraţi că imnul turistic, clipul de promovare turistică şi celelalte 
ştiri pe care le-aţi auzit/văzut în cadrul campaniei de promovare turistică „Romania, the 

land of choice” vor ajuta la creşterea turismului românesc?

Procentele sunt calculate din totalul celor care indicat că au auzit de proiectul pentru 
promovarea turistică a României numit „Romania, the land of choice”– 33.6% 
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19.0%

21.0%

18.1%

26.6%

12.9%

2.4%

NS/NR

Foarte slabă

Mai degrabă slabă

Nici bună, nici slabă

Mai degrabă bună

Foarte bună

Cum apreciaţi activitatea desfăşurată în ultimul an de Ministerul 
Turismului din România?
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17.5%

22.5%

23.4%

27.6%

79.2%

74.7%

73.9%

69.6%

3.4%

2.8%

2.7%

2.8%

Decada balneară. O săptămână de refacere în staţiunile 
balneare

Turist în România

Vacanţe la ţară

O săptămână la munte

Dumneavoastră aţi auzit/aţi citit de programul turistic....

Da, am auzit/citit Nu, nu am auzit/nu am citit NS/NR NS/NR


