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• Studiul de faţă a fost realizat de INSOMAR în perioada 7 – 15 octombrie 2009;Studiul de faţă a fost realizat de INSOMAR în perioada 7 15 octombrie 2009;

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

administrat la domiciliul persoanelor intervievate;

• Volumul eşantionului a fost de 2512 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 52 localităţi urbane şi 51 localităţi rurale;

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

95%, este de 2%.
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Aţi auzit de programul acordării de tichete de vacanţă angajaţilor?Aţi auzit de programul acordării de tichete de vacanţă angajaţilor?

39.7%Da

56.5%Nu

3.9%Nu mă interesează

Procentele sunt calculate din totalul celor
care au furnizat un răspuns la această 
întrebare. N = 2464 
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A ] i  a uz i t  d e  p r og r am ul a co r d\ r i i  de  t ic he t e d e  va c a n]\  a ng aja ] i lo r? *  Gru p e d e v = r st ã

18 - 34 ani 35 - 49 ani 50 - 64 ani 65 ani si
Grupe de v=rstã Total

22.6% 32.3% 32.8% 12.3% 100.0%

40.6% 52.9% 46.4% 22.3% 41.2%

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within Grupe de v=rstã

DaA]i auzit de programul
acord\rii de tichete de
vacan]\ angaja]ilor?

peste

40.6% 52.9% 46.4% 22.3% 41.2%

9.3% 13.3% 13.5% 5.1% 41.2%

-.3 6.7 3.3 -10.1

23.2% 20.2% 26.6% 30.0% 100.0%

p

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\

Nu

59.4% 47.1% 53.6% 77.7% 58.8%

13.6% 11.9% 15.6% 17.6% 58.8%

.3 -6.7 -3.3 10.1

angaja]ilor?

% within Grupe de v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
l d\ ii d

Total

22.9% 25.2% 29.2% 22.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

22.9% 25.2% 29.2% 22.7% 100.0%

programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within Grupe de v=rstã

% of Total
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A ] i  a uz i t  d e  p r og r am ul  a c or d \r i i  d e t i ch et e  d e  v ac a n] \ a ng a ja ] i lo r ? *  St ud i i

cel mult 10 liceu, [coal\ studii
Studii Total

35.3% 42.3% 22.3% 100.0%

28 4% 50 7% 64 4% 41 2%

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within Studii

DaA]i auzit de programul
acord\rii de tichete de
vacan]\ angaja]ilor?

clase, [coal\
profesional\

postliceal\ superioare

28.4% 50.7% 64.4% 41.2%

14.6% 17.5% 9.2% 41.2%

-13.0 6.7 9.3

62.4% 28.9% 8.7% 100.0%

% within Studii

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\

Nu

71.6% 49.3% 35.6% 58.8%

36.7% 17.0% 5.1% 58.8%

13.0 -6.7 -9.3

]
angaja]ilor?

% within Studii

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
\

Total

51.3% 34.4% 14.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

51.3% 34.4% 14.3% 100.0%

programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within Studii

% of Total
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A ] i  a uz i t  d e  p r og r am ul  a co r d\ r i i  de  t ic h et e  d e  va c a n] \ a ng aj a] i lo r ?* me d iu
mediu Total

69.6% 30.4% 100.0%

50.8% 28.8% 41.2%

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within mediu

DaA]i auzit de programul
acord\rii de tichete de
vacan]\ angaja]ilor?

urban rural

28.7% 12.5% 41.2%

10.8 -10.8

47.3% 52.7% 100.0%

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

Nu

49.2% 71.2% 58.8%

27.8% 30.9% 58.8%

-10.8 10.8

56.5% 43.5% 100.0%

% within mediu

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\

Total

100.0% 100.0% 100.0%

56.5% 43.5% 100.0%

]
angaja]ilor?

% within mediu

% of Total

Consumul de servicii turistice în România – octombrie 2009 6



A ] i  a uz i t  d e  p r og r am ul a co r d\ r i i  d e  t ic he te  de  va c an ]\  a ng a ja ] i l o r ? *  R E GIU NE
REGIUNE Total

17.9% 36.9% 32.2% 12.9% 100.0%

34 9% 43 7% 38 0% 60 0% 41 2%

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within REGIUNE

DaA]i auzit de programul
acord\rii de tichete de
vacan]\ angaja]ilor?

Moldova Muntenia Transilvania Bucure[ti

34.9% 43.7% 38.0% 60.0% 41.2%

7.4% 15.2% 13.3% 5.3% 41.2%

-3.3 1.7 -2.4 5.8

23.5% 33.5% 37.0% 6.0% 100.0%

% within REGIUNE

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit de
programul acord\rii de
tichete de vacan]\

Nu

65.1% 56.3% 62.0% 40.0% 58.8%

13.8% 19.7% 21.7% 3.5% 58.8%

3.3 -1.7 2.4 -5.8

]
angaja]ilor?

% within REGIUNE

% of Total

Adjusted Residual

% within A]i auzit deTotal

21.2% 34.9% 35.0% 8.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

21.2% 34.9% 35.0% 8.9% 100.0%

programul acord\rii de
tichete de vacan]\
angaja]ilor?

% within REGIUNE

% of Total
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Persoanele cu vârsta de 35‐49 de ani au auzit în cea mai mare măsură de programul de
acordare a tichetelor de vacanță, în vreme ce persoanele de 65 de ani și peste au auzit în ceaacordare a tichetelor de vacanță, în vreme ce persoanele de 65 de ani și peste au auzit în cea
mai mică măsură, lucru firesc dacă avem în vedere că programul nu se adresează direct acestora
din urmă.

P l t dii dii i i l l t dii i ti ță d i t țPersoanele cu studii medii și mai ales cele cu studii superioare au cunoștință de existența
programului tichetelor de vacanță în mai mare măsură decât persoanele cu studii de cel mult 10
clase sau şcoală profesională.

Persoanele din mediul urban sunt în mai mare măsură familiarizate cu existența programului
tichetelor de vacanță comparativ cu persoanele din mediul rural.

Rezidenții din București cunosc în mai mare măsură programul tichetelor de vacanțăRezidenții din București cunosc în mai mare măsură programul tichetelor de vacanță
comparativ cu persoanele din alte regiuni ale țării.
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Aţi auzit de programul acordării de tichete de vacanţă angajaţilor? –
persoane care au statut de salariați

56.1%Da

41.7%Nu

2.2%Nu mă interesează

Procentele sunt calculate din totalul salariaților din 
eşantion care au furnizat un răspuns. N = 806
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Dvs. aţi primit tichete de vacanţă?

4.7%Da, am primit

95.2%Nu a primit

Procentele sunt calculate din totalul 
salariaților. N = 827
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Cum aţi beneficiat/obţinut aceste tichete de vacanţă?

79.5%
Le‐am primit de la firma/compania/organizația 

unde lucrez

20.5%
Cineva din familia mea a primit tichetele de unde 

lucrează

Procentele sunt calculate din totalul 
salariaților care au primit tichete de vacanță
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Fără aceste tichete de vacanţă, dvs. aţi mai fi petrecut concediu/zilele 
libere pe care le-aţi avut  în staţiuni/localităţi turistice din România?

59.0%Da

25.6%Nu, nu aş mai fi mers deloc în vacanță

15.4%NS/NR

Procentele sunt calculate din totalul 
salariaților care au primit tichete de vacanță
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Vacanţa petrecută cu aceste tichete a fost o experienţă...?

64.1%Mai degrabă plăcută

15.4%Mai degrabă neplăcută

20.5%NS/NR

Procentele sunt calculate din totalul 
salariaților care au primit tichete de vacanță
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Majoritatea persoanelor active, care au un loc de muncă în prezent, au auzit de programul 
acordării de tichete de vacanță ‐ 56% au declarat că ştiu de acest program. 

Dintre cei care au un loc de muncă în prezent, un procent de aproximativ 5% au beneficiat de 
tichete de vacanță în anul 2009.

79.5%  dintre persoanele care au beneficiat de tichete de vacanță în 2009 le‐au primit din partea 
firmei/companiei/organizației unde lucrează, în vreme ce 20.5% au beneficiat de aceste tichete de 
vacanță grație faptului că cineva din familie a primit astfel de tichete de unde lucrează.

25.6% dintre cei care au beneficiat de tichetele de vacanță declară că nu ar mai fi mers deloc în 
vacanță dacă nu ar fi  existat acest program.

Dintre cei care au beneficiat de tichete de vacanță în anul 2009, 64% au considerat că vacanța 
ă f d bă lă ă d d ă f d băpetrecută a fost mai degrabă plăcută şi doar 15.4% au considerat că aceasta a fost mai degrabă 

neplăcută.
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În ce măsură sunteţi interesat, în general, să petreceţi un sejur 
turistic/concediu pe litoralul românesc în luna mai sau septembrie?

7.5%În foarte mare măsură

23.5%

14.5%

În micămăsură

În mare măsură

54.4%

23.5%

Deloc/în nici un caz

În mică măsură

Procentele sunt calculate din totalul celor
care au furnizat un răspuns la această 
întrebare. N = 2351
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~n  c e  m \s u r\  s u nt e] i  int e re s at ,  `n  g e ne ra l ,  s \  pe t re c e] i  un s e jur  t ur i s t i c / c once d iu p e l i t o ra lul  r om â ne s c `n lu
s e pt e mb r ie? *  Gr up e d e v = r st ã

Grupe de v=rstã Total

46.9% 25.1% 22.3% 5.7% 100.0%

15.0% 7.5% 5.7% 1.9% 7.5%

3.5% 1.9% 1.7% .4% 7.5%

7 7 1 2 0 5 6

%

% within Grupe de v=rstã

% of Total

AdjustedResidual

~n foarte mare
m\sur\

 ~n ce m\sur\ sunte]i
interesat, `n general, s\
petrece]i un sejur
turistic/concediu pe

18 - 34 ani 35 - 49 ani 50 - 64 ani 65 ani si
peste

Grupe de v=rstã Total

7.7 .1 -2.0 -5.6

33.3% 30.7% 24.3% 11.7% 100.0%

20.9% 18.0% 12.2% 7.4% 14.6%

4.9% 4.5% 3.5% 1.7% 14.6%

4.8 2.7 -2.1 -5.4

32 2% 31 1% 25 0% 11 8% 100 0%

Adjusted Residual

%

% within Grupe de v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

%

~n mare m\sur\

~n mic\ m\sur\

litoralul românesc `n luna
mai sau septembrie?

32.2% 31.1% 25.0% 11.8% 100.0%

32.7% 29.5% 20.3% 12.1% 23.6%

7.6% 7.3% 5.9% 2.8% 23.6%

5.7 3.9 -2.4 -7.2

13.4% 20.5% 32.9% 33.2% 100.0%

31.4% 44.9% 61.8% 78.7% 54.4%

%

% within Grupe de v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

%

% within Grupe de v=rstã

c\ \su \

Deloc/`n nici un caz

7.3% 11.2% 17.9% 18.1% 54.4%

-12.3 -5.3 4.6 12.9

23.2% 24.8% 29.0% 23.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

23.2% 24.8% 29.0% 23.0% 100.0%

% of Total

Adjusted Residual

%

% within Grupe de v=rstã

% of Total

Total
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~n  c e  m \s u r\  s u nt e] i  int e re s at ,  `n  g e ne ra l ,  s \  pe t re c e] i  un s e jur  t ur i s t i c / c on ce d iu p e l i t o ra lul  r om â n
m ai s a u s ep t em b r ie ? *  St ud i i

35.6% 41.2% 23.2% 100.0%

5.3% 9.2% 11.4% 7.6%

2.7% 3.1% 1.8% 7.6%

%

% within Studii

% of Total

~n foarte mare
m\sur\

 ~n ce m\sur\ sunte]i
interesat, `n general, s\
petrece]i un sejur
t i ti / di

cel mult 10
clase, [coal\
profesional\

liceu, [coal\
postliceal\

studii
superioare

Studii Total

% % % %

-4.2 2.2 3.0

45.3% 39.2% 15.5% 100.0%

13.1% 16.9% 14.8% 14.6%

6.6% 5.7% 2.3% 14.6%

-2.2 2.3 .1

Adjusted Residual

%

% within Studii

% of Total

Adjusted Residual

%

~n mare m\sur\

~ i \ \ \

turistic/concediu pe
litoralul românesc `n luna
mai sau septembrie?

37.4% 41.4% 21.2% 100.0%

17.1% 28.4% 32.0% 23.2%

8.7% 9.6% 4.9% 23.2%

-7.1 4.3 4.3

60.1% 28.2% 11.8% 100.0%

64.5% 45.4% 41.8% 54.6%

%

% within Studii

% of Total

Adjusted Residual

%

% within Studii

~n mic\ m\sur\

Deloc/`n nici un caz

64.5% 45.4% 41.8% 54.6%

32.8% 15.4% 6.4% 54.6%

9.8 -6.4 -5.3

50.8% 33.8% 15.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

50.8% 33.8% 15.4% 100.0%

% of Total

Adjusted Residual

%

% within Studii

% of Total

Total
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~n  c e  m \s u r\  s unt e ] i  int e re s a t ,  ` n ge ne r al ,  s \ p e t r ec e ] i  u n s e ju r  tu r i s t ic /c o nc e d iu pe  l i t o r
r om â ne s c `n lu na  m a i s a u s e pt e mb r i e? *  GEN

D3 Sex Total

56.5% 43.5% 100.0%

8.9% 6.3% 7.5%

4.3% 3.3% 7.5%

2.4 -2.4

47 4% 52 6% 100 0%

%

% within D3. Sex

% of Total

Adjusted Residual

%

~n foarte mare
m\sur\

~n mare m\sur\

n ce m\sur\ sunte]i interesat,
`n general, s\ petrece]i un
sejur turistic/concediu pe
litoralul românesc `n luna mai
sau septembrie?

masculin feminin
D3. Sex Total

47.4% 52.6% 100.0%

14.4% 14.7% 14.5%

6.9% 7.7% 14.5%

-.2 .2

51.5% 48.5% 100.0%

25.3% 21.9% 23.5%

%

% within D3. Sex

% of Total

Adjusted Residual

%

% within D3. Sex

~n mare m\sur\

~n mic\ m\sur\

12.1% 11.4% 23.5%

2.0 -2.0

45.2% 54.8% 100.0%

51.4% 57.2% 54.4%

24.6% 29.8% 54.4%

-2.8 2.8

% of Total

Adjusted Residual

%

% within D3. Sex

% of Total

Adjusted Residual

Deloc/`n nici un caz

2.8 2.8

47.9% 52.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

47.9% 52.1% 100.0%

j

%

% within D3. Sex

% of Total

Total
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~n  c e  m \s u r\  su nt e] i  int e re s a t ,  `n  g e ne ra l ,  s \  pe t re c e] i  un s e jur  t ur i s t i c / c on ce d iu p e  l i t
r om â ne s c `n lun a  m ai  s a u s ep t em b r ie ? *  me d iu

mediu Total

79.1% 20.9% 100.0%

10.6% 3.6% 7.5%

6.0% 1.6% 7.5%

6.4 -6.4

%

% within mediu

% of Total

Adjusted Residual

~n foarte mare
m\sur\

~n ce m\sur\ sunte]i
interesat, `n general, s\
petrece]i un sejur
turistic/concediu pe
litoralul românesc `n luna

urban rural
mediu Total

62.6% 37.4% 100.0%

16.2% 12.4% 14.5%

9.1% 5.4% 14.5%

2.6 -2.6

65.8% 34.2% 100.0%

%

% within mediu

% of Total

Adjusted Residual

%

%

~n mare m\sur\

~n mic\ m\sur\

litoralul românesc `n luna
mai sau septembrie?

27.6% 18.3% 23.5%

15.5% 8.0% 23.5%

5.2 -5.2

47.1% 52.9% 100.0%

45.6% 65.7% 54.4%

25 6% 28 8% 54 4%

% within mediu

% of Total

Adjusted Residual

%

% within mediu

% of Total

Deloc/`n nici un caz

25.6% 28.8% 54.4%

-9.7 9.7

56.1% 43.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.1% 43.9% 100.0%

% of Total

Adjusted Residual

%

% within mediu

% of Total

Total
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Cele mai interesate persoane în a petrece un sejur pe litoral în luna mai sau septembrie sunt
persoanele cu vârsta de 18‐34 ani, iar cele mai puțin interesate cele de 65 de ani sau peste.persoanele cu vârsta de 18 34 ani, iar cele mai puțin interesate cele de 65 de ani sau peste.

În general persoanele cu studii medii și mai ales cele cu studii superioare sunt mai interesate să
petreacă un sejur turistic pe litoral în luna mai sau septembrie comparativ cu persoanele care au
l lt 10 l lă f i lă T b i ă î d ă di ibilit t dcel mult 10 clase sau școală profesională. Trebuie să avem în vedere că disponibilitatea de a

petrece un sejur turistic este influențată și de nivelul venitului, care este superior în rândul celor
cu studii mai ridicate.

Persoanele de gen masculin sunt mai interesate în a petrece un sejur turistic în luna mai sau
septembrie pe litoral comparativ cu cele de gen feminin.

Persoanele din mediul urban au o disponibilitate mai mare de a petrece un sejur turistic pePersoanele din mediul urban au o disponibilitate mai mare de a petrece un sejur turistic pe
litoral în luna mai sau septembrie comparativ cu persoanele din mediul rural.

Consumul de servicii turistice în România – octombrie 2009 20



Care din următoarele condiţii v-ar putea determina să petreceţi un 
sejur la mare în luna mai sau septembrie?

61.1% 25.9% 7.5% 2.9%
2.6%

Un cost redus al sejurului

Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură NS/NR

44.4%

61.1%

32.6%

25.9%

13.4%

7.5%

5.2%

2.9%

4.3%
Condiții mai bune ale serviciilor oferite 

Un cost redus al sejurului

38.0% 26.9% 21.0% 9.0%
5.1%Posibilități diverse de 

distracție, evenimente, etc.

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că sunt  interesați să petreacă un sejur la mare 
în acestă perioadă N = 1072
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Care este motivul principal pentru care nu aţi petrece în nici un caz 
sejurul turistic/concediul în luna mai sau septembrie?

18 5%

24.9%

V t t lit l l â

Costurile unui sejur pe litoralul românesc sunt prea mari

5.0%

18.5%

Serviciile oferite pe litoralul românesc nu răspund adecvat 
dorințelor mele

Vremea este prea rece pentru a merge pe litoralul românesc

13.4%

1.4%

Altceva

Nu există destule evenimente organizate în acea perioadă

36.7%NS/NR

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că nu sunt  interesați să petreacă un sejur la 
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Aţi petrecut vreodată un sejur turistic/concediu la mare în luna 
mai sau luna septembrie?

25.2%Da

74.8%Nu
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45.5% dintre respondenți se declară interesați să petreacă un sejur turistic pe litoralul românesc în 
luna mai sau septembrie. Dintre aceştia, 61% declară că ar fi determinați să petreacă un astfel de sejur 
turistic de un cost redus al acestuia, 44% menționează condițiile mai bune ale serviciilor oferite ca fiind , ț ț
determinante pentru a decide petrecerea unui astfel de sejur turistic, în vreme ce 38% consideră că ar 
fi determinați să petreacă un sejur  turistic în mai sau septembrie pe litoral dacă ar avea posibilități 
diverse de distracție, evenimente, etc.

54.4% dintre respondenți declară că nu ar petrece în nici un caz un sejur turistic pe litoralul românesc 
în lunile mai sau septembrie. Motivele menționate de aceştia pentru acest fapt sunt: costurile prea 
ridicate pentru un sejur pe litoralul românesc (24.9%), vremea este prea rece pentru a merge pe litoral 
în mai sau septembrie (18.5%), serviciile oferite pe litoralul românesc nu răspund adecvat dorințelor p ( ), p p ț
acestora (5%) respectiv 1.4% consideră că nu sunt destule evenimente organizate în această perioadă.

25% dintre respondenții în cadrul sondajului au declarat că au mai fost  cel puțin o dată în luna mai 
sau septembrie pe litoralul românesc.p p
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În ultimii doi ani aţi fost cazat, chiar şi câteva zile, într-un 
hotel sau pensiune turistică în România?

31.1%Da

68.9%Nu
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Consideraţi că numărul de stele sau margarete ale unităţii de cazare 
(hotel sau pensiune) unde aţi stat cel mai recent a corespuns calităţii 

condiţiilor de condiţiilor de cazare din cadrul acesteia?

68.6%Da

condiţiilor de condiţiilor de cazare din cadrul acesteia?

26.2%Nu

5.2%NS/NR

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că în ultimii doi ani au fost cazați într‐un hotel 
sau pensiune turistică din România N = 748
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Dar consideraţi că preţul plătit pentru cele mai recente servicii 
de cazare la care aţi apelat a fost pe măsura serviciilor oferite?

57.8%Da, prețul a fost adecvat serviciilor primite

37.0%
Nu, prețul a fost prea mare comparativ cu 

serviciile primite

5.2%NS/NR

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că în ultimii doi ani au fost cazați într‐un hotel 
sau pensiune turistică din România. N = 748

Consumul de servicii turistice în România – octombrie 2009 27



31% dintre respondenții în cadrul sondajului au declarat că au fost cazați în ultimii doi ani, fie şi 
pentru câteva zile, în hoteluri sau pensiuni  turistice din România.

Dintre aceştia, 68.8% au declarat că indicatorul de calitate al respectivei unități de cazare (numărul 
de stele, de margarete, etc) au corespuns calității condițiilor de cazare din cadrul acesteia, în vreme ce 
26% au considerat că indicatorul de calitate nu a corespuns.

57.8% dintre cei care au declarat că au fost cazați în ultimii doi ani în unități turistice din România  
consideră că prețul plătit pentru acest serviciu a fost adecvat  serviciilor primite, în vreme ce 37% 
consideră că prețul plătit  a fost prea mare comparativ cu serviciile plătite.
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În general, unde preferaţi să vă petreceţi concediul/zilele libere?

69.2%
Într‐o stațiune/localitate turistică din 

România

20.5%
Şi în România, şi în străinătate, în aceeaşi 

măsură

10.2%
Într‐o stațiune/localitate turistică din 

străinătate

Procentele sunt calculate din totalul celor
care au furnizat un răspuns la această 
întrebare. N = 1202
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Care sunt motivele pentru care preferaţi astfel? – persoane care preferă să 
petreacă sejurul turistic în România 

35.9%

70.4%

Mă conving de obicei cei cu care îmi petrec vacanța

Prețurile sunt mai convenabile

23.6%

28.7%

Este mai puțin aglomerat

Prefer să merg mereu în locuri noi

7.4%

19.6%

Altceva

Serviciile oferite sunt de calitate mai bună

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că preferă să îşi petreacă concediul în România 
şi reprezintă suma celor trei alegeri pe care respondenții 
le‐au făcut. N = 832. 
5% nu au indicat un răspuns la această întrebare
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Care sunt motivele pentru care preferaţi astfel? – persoane care preferă să 
petreacă sejurul turistic în străinătate 

70.0%

74.0%

Prețurile sunt mai convenabile

Serviciile oferite sunt de calitate mai bună

18.7%

60.2%

Mă conving de obicei cei cu care îmi petrec vacanța

Prefer să merg mereu în locuri noi

8.1%

14.7%

Altceva

Este mai puțin aglomerat

Procentele sunt calculate din totalul celor care au 
declarat că preferă să îşi petreacă concediul în străinătate 
şi reprezintă suma procentelor celor trei alegeri pe care 
respondenții le‐au făcut. N = 132. 
1.6% nu au indicat un răspuns la această întrebare
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Majoritatea respondenților în cadrul sondajului declară că preferă să petreacă  concediul/zilele 
libere într‐o stațiune sau localitate turistică din România – 69.2%.

20.5% dintre respondenți declară preferința pentru petrecerea concediului sau a zilelor libere atât 
în România, cât şi în străinătate.

10% declară faptul că preferă să petreacă concediul sau zilele libere în străinătate10% declară faptul că preferă să petreacă concediul sau zilele libere în străinătate.

Motivele principale pentru care respondenții preferă să petreacă concediul sau zilele libere în 
România sunt:  prețul mai convenabil  ‐ 70% preferă România pentru acest motiv, faptul că prietenii 
sau cunoştințele îi conving în acest sens ‐ 36% au indicat acest motivsau cunoştințele îi conving în acest sens ‐ 36% au indicat acest motiv .

Pe de altă parte, cei care preferă să petreacă concediul sau zilele libere în străinătate menționează 
pentru acest lucru motive precum: serviciile oferite sunt de mai bună calitate – 74%, prețurile sunt 
mai convenabile – 70% sau preferința de a merge mereu în locuri noi – 60%mai convenabile  70% sau preferința de a merge mereu în locuri noi  60%.
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Persoane care au petrecut concediul/zile libere în staţiuni/localităţi 
turistice în 2009

A petrecut 
concediu/zile libere în 
stațiuni/localități 

turistice în 2009 46 2%

NU a petrecut 
concediu/zile libere în 
stațiuni/localități 

turistice în 2009,  53.8%

turistice în 2009, 46.2%
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Unde aţi petrecut, anul acesta, concediul/zilele libere pe care le-aţi avut?

80.4%
Într‐o stațiune/localitate turistică din 

România

10.7%
Într‐o stațiune/localitate turistică din 

străinătate

8.9%Şi în România, şi în străinătate

Procentele sunt calculate din totalul celor care au avut 
concediu/zile libere anul acesta. N = 1160. 
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Un de  a] i  p et re c ut ,  a nul  a c es t a ,  co n ce d iul / z i le le  l ib er e  p e  c a re  le -a ] i  a v u t? *  Gru pe  de  v = rs t ã

18 - 34 ani 35 - 49 ani 50 - 64 ani 65 ani si
peste

Grupe de v=rstã Total

31.3% 29.4% 26.7% 12.6% 100.0%

73.1% 81.5% 86.2% 86.7% 80.4%

25.1% 23.7% 21.5% 10.1% 80.4%

-4.5 .6 2.8 2.0

%

% within Grupe de
v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

~ntr-o sta]iune/localitate din
România

Unde a]i petrecut, anul
acesta, concediul/zilele
libere pe care le-a]i avut?

peste

37.1% 32.3% 20.2% 10.5% 100.0%

11.6% 11.9% 8.7% 9.6% 10.7%

4.0% 3.5% 2.2% 1.1% 10.7%

.7 .8 -1.3 -.4

j

%

% within Grupe de
v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

~ntr-o sta]iune/localitate din
str\in\tate

59.2% 21.4% 14.6% 4.9% 100.0%

15.3% 6.5% 5.2% 3.7% 8.9%

5.3% 1.9% 1.3% .4% 8.9%

5.6 -1.8 -2.6 -2.3

%

% within Grupe de
v=rstã

% of Total

Adjusted Residual

{i `n România, [i `n str\in\tate

34.4% 29.0% 25.0% 11.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

34.4% 29.0% 25.0% 11.7% 100.0%

%

% within Grupe de
v=rstã

% of Total

Total
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Unde  a] i  p et re c ut ,  a nul  a c es t a ,  co n ce d iul / z i le le  l ib er e  p e  c a re  le- a ] i  a v u t? *  St ud i i

cel mult 10 liceu [coal\ studii
Studii Total

38.9% 43.0% 18.0% 100.0%

85.3% 85.3% 63.5% 80.3%

31.3% 34.6% 14.5% 80.3%

%

% within Studii

% of Total

~ntr-o sta]iune/localitate din
România

Unde a]i petrecut, anul
acesta, concediul/zilele
libere pe care le-a]i avut?

cel mult 10
clase, [coal\
profesional\

liceu, [coal\
postliceal\

studii
superioare

3.3 3.5 -7.8

30.6% 33.9% 35.5% 100.0%

9.0% 9.0% 16.7% 10.7%

3.3% 3.6% 3.8% 10.7%

-1 5 -1 6 3 6

Adjusted Residual

%

% within Studii

% of Total

AdjustedResidual

~ntr-o sta]iune/localitate din
str\in\tate

1.5 1.6 3.6

23.3% 26.2% 50.5% 100.0%

5.7% 5.8% 19.8% 8.9%

2.1% 2.3% 4.5% 8.9%

-2.9 -3.1 7.0

Adjusted Residual

%

% within Studii

% of Total

Adjusted Residual

%

{i `n România, [i `n str\in\tate

T t l 36.7% 40.6% 22.8% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

36.7% 40.6% 22.8% 100.0%

%

% within Studii

% of Total

Total
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Un de  a] i  pe t re c ut ,  an ul  a ce s t a,  c o nc e diu l / zi le le  l ib e re  pe  ca r e le -a ] i  a v u t? *  REGI UNE

21.8% 35.4% 34.6% 8.3% 100.0%

87.5% 87.3% 78.4% 55.8% 80.4%

17.5% 28.4% 27.8% 6.6% 80.4%

%

% within REGIUNE

% of Total

~ntr-o sta]iune/localitate din
România

Unde a]i petrecut, anul
acesta, concediul/zilele
libere pe care le-a]i avut?

Moldova Muntenia Transilvania Bucure[ti
REGIUNE Total

3.0 4.1 -1.3 -7.8

16.1% 21.0% 39.5% 23.4% 100.0%

8.6% 6.9% 11.9% 21.0% 10.7%

1.7% 2.2% 4.2% 2.5% 10.7%

-1 1 -2 9 1 0 4 2

Adjusted Residual

%

% within REGIUNE

% of Total

AdjustedResidual

~ntr-o sta]iune/localitate din
str\in\tate

-1.1 -2.9 1.0 4.2

8.7% 21.4% 38.8% 31.1% 100.0%

3.9% 5.8% 9.7% 23.2% 8.9%

.8% 1.9% 3.4% 2.8% 8.9%

-3.0 -2.5 .7 6.3

Adjusted Residual

%

% within REGIUNE

% of Total

Adjusted Residual

%

{i `n România, [i `n str\in\tate

T t l 20.0% 32.6% 35.5% 11.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

20.0% 32.6% 35.5% 11.9% 100.0%

%

% within REGIUNE

% of Total

Total
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46% dintre respondenți au avut concediu/zile libere în anul 2009 (până la momentul realizării
studiului – jumătatea lunii octombrie) pe care le‐au petrecut în România sau în străinătate.

Persoanele cu vârsta de 18‐49 ani au petrecut în mai mare măsură concediul în străinătate –
sau și în străinătate, și în România – comparativ cu persoanele de peste 50 de ani. Trebuie să
avem în vedere că acest fapt se explică și prin venitul mai ridicat al persoanelor de vârstă activă.

Grupul persoanelor cu educație superioară a preferat să meargă anul acesta în mai mare
măsură în străinătate – sau atât în străinătate cât și în România ‐ comparativ cu persoanele cu
studii medii sau cel mult 10 clase/şcoală profesională. Acest fapt se datorează în
parte, probabil, și venitului mai mare al persoanelor cu studii superioare.

Sejurul în străinătate a fost preferat în mai mare măsură de persoanele rezidente în Transilvania
și București comparativ cu cele din Moldova și Muntenia; acestea din urmă au petrecut vacanța
mai degrabă exclusiv în România.

Consumul de servicii turistice în România – octombrie 2009 38



Dar în ce ţari aţi petrecut, anul acesta, concediu/zilele libere pe care le-aţi avut?

4 0%

4.5%

88.3%

Grecia

Italia

România

3.3%

3.9%

4.0%

Ungaria

Bulgaria

Grecia

1.2%

2.0%

Turcia

Spania

Procentele sunt calculate din totalul celor care au avut 
3.9%Altă țară concediu/zile libere anul acesta şi reprezintă suma  procentelor 

celor trei alegeri pe care respondenții le‐au făcut. N = 1160.
1.1% dintre respondenți  nu au dat un răspuns la această întrebare. 
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Care este în opinia dvs. cea mai atractivă stațiune/localitate turistică din România?

7.6%

8.0%

15.1%

Sinaia

Băile Felix

Mamaia

1.6%

1.7%

Sibiu/Paltiniş

Buşteni

4 6%

5.0%

6.2%

6.8%

B

Băile Herculane

Litoralul românesc/alte stațiuni decât cele menționate

Poiana Braşov

1.1%

1.1%

1.3%

Neptun

Valea Prahovei

Harghita/Praid/Lacul Roşu/Borsec

3.2%

3.7%

4.4%

4.6%

Neamț/Durău/Cheile Bicazului

Costineşti

Bucovina/Vatra Dornei

Braşov

1.1%

1.1%

1.1%

Băile Tuşnad

Mangalia

Maramureş/Borsa

2 3%

2.6%

2.7%

2.8%

Eforie Nord/Sud

Sovata

Predeal

Valea Oltului (Călimăneşti, Olăneşti, Govora)

0.6%

0.9%

1.0%

Slănic Moldova

Moneasa

Munți Făgăraş/Bâlea

2.0%

2.2%

2.3%

Bran/Rucăr

Constanța

Eforie Nord/Sud

7.7%

0.5%

Altceva

Buzău/Sărata Monteoru

Procentele sunt calculate din totalul celor care au indicat un răspuns la 
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Ce anume vă atrage cel mai mult la această staţiune/localitate turistică?

15 4%

15.4%

41.5%

Felul în care mă pot distra în această 

Felul în care îmi pot trata sanătatea

Peisajele şi mediul înconjurător

7.3%

7.6%

15.4%

Este locul unde preferă să meargă 
rude/prieteni/cunoscuți

Prețurile rezonabile

stațiune/localitate

2.5%

4.3%

Altceva

Calitatea cazării, a serviciilor de servire

/p / ț

5.9%NŞ/NR

Procentele sunt calculate din totalul celor care au indicat o stațiune/localitate 
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88% dintre persoanele care au avut concediu/zile libere în anul 2009 (până la mijlocul lunii octombrie) 
au petrecut  cel puțin o parte din această perioadă în România.

12% au petrecut  cel puțin o parte din concediul sau zilele libere pe care le‐au avut în străinătate, țările 
preferate pentru asta fiind Italia ‐ 4.5% dintre români au declarat că au petrecut cel puțin o parte din 
concediu în această țară, Grecia – 4% au mers în acastă țară în concediu sau Bulgaria – 3.9% au petrecut 
cel puțin o parte a concediului în această țarăcel puțin o parte a concediului în această țară.

Cea mai atractivă destinație turistică în opinia respondenților este Mamaia  ‐ 15% au declarat acest 
lucru. În ordinea preferințelor urmează Băile Felix – 8% au indicat această locație drept cea mai atractivă 
destinație turistică din România Sinaia – 7 6% sau Poiana Braşov – 6 8% Aproximativ 6% dintredestinație turistică din România, Sinaia  7.6% sau Poiana Braşov  6.8%. Aproximativ 6% dintre 
respondenți consideră că cea mai atractivă stațiune turistică din România se află pe litoral, dar aceasta nu 
este Mamaia, Costineşti, Eforie Nord/Sud,  Constanța, Neptun sau Mangalia.

Lucrul care atrage cel mai mult la stațiunea/localitatea considerată cea mai atractivă din România suntLucrul care atrage cel mai mult la stațiunea/localitatea considerată cea mai atractivă din România sunt  
în primul rând peisajele şi mediul înconjurător (41.5% dintre respondenți au declarat astfel), felul în care 
respondenții îşi pot trata sănătatea – 15.4% sau felul în care se pot distra în respectiva stațiune turistică –
15.4%. Cel mai puțin atrage calitatea cazării sau a serviciilor oferite – 4.3% dintre respondenți au indicat 
acest lucru ca fiind ceea ce atrage cel mai mult la stațiunea turistică preferată din România
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acest lucru ca fiind ceea ce atrage cel mai mult la stațiunea turistică preferată din România.


