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Nr.  02  / 6 ianuarie 2022 

 

Domeniul: Turism 
 

 
 

Turismul în luna noiembrie 2021 
 
 

• În luna noiembrie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile 
în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 59,2%, iar 
înnoptările cu 56,6%.  

• Comparativ cu luna noiembrie 2020, în luna noiembrie 2021, la punctele de frontieră 
sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 78,7%, iar plecările în străinătate ale 
vizitatorilor români cu 92,7%. 

 
1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare - luna noiembrie 
 

 Sosiri Înnoptări 

Noiembrie 
2020 
-mii- 

Noiembrie 
2021 
–mii- 

Noiembrie 
2021 

faţă de 
noiembrie 

2020 
-%- 

Noiembrie 
2020 
-mii- 

Noiembrie 
2021 
–mii- 

Noiembrie 
2021 

faţă de 
noiembrie 

2020 
-% 

Total 338,7 539,1 159,2 679,8 1064,7 156,6 

Turişti români 320,0 471,5 147,3 634,1 916,2 144,5 

Turişti străini**) 18,7 67,6 361,5 45,7 148,5 324,9 

din care:       

  - Europa  14,6 50,8 347,9 36,6 109,8 300,0 

      - Uniunea   
Europeană 10,6 37,3 351,9 24,9 79,9 320,9 

  - Asia 1,3 6,2 476,9 3,1 17,7 571,0 

  - America de Nord 1,7 4,2 247,1 3,6 10,2 283,3 

  - America de Sud * 0,6 - * 1,5 - 

  - Africa * 0,6 - 1,0 1,6 160,0 
*) Date mai mici de 0,5; **) După ţara de rezidenţă; Datele tabelului se regăsesc în fişierul .xlsx din atașul comunicatului pe homepage.  

 
 
 
 
 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a21/turism11r21.xlsx
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1.Distribuția sosirilor turiștilor români în structurile de primire 
turistică, pe zone turistice, în luna noiembrie 2021 comparativ 
cu luna noiembrie 2020 

% 

2. Distribuția sosirilor turiștilor străini în structurile de primire 
turistică, pe zone turistice, în luna noiembrie 2021 comparativ  
cu luna noiembrie 2020 

% 

  

Datele graficelor se regasesc in fişierul .xlsx  din attach-ul comunicatului pe homepage. 

 
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2021 au însumat 
539,1 mii persoane, în creștere cu 59,2% faţă de cele din luna noiembrie 2020. 
Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2021, sosirile turiştilor români în structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 87,5%, în timp ce turiştii străini            
doar 12,5%.  
Referitor la sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere 
au deţinut-o cei din Europa (75,1% din total turişti străini), iar dintre aceștia 73,4% au sosit 
din ţările Uniunii Europene. 
 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2021 au însumat 
1064,7 mii, în creștere cu 56,6% faţă de cele din luna noiembrie 2020. 
Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2021, înnoptările turiştilor români în 
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,1%, în timp ce 
înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 13,9%. În ceea ce priveşte numărul 
de înnoptări al turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au 
deţinut-o cei sosiți din Europa (73,9% din total turişti străini), iar dintre aceștia 72,8% provin 
din ţările Uniunii Europene. 
 

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2021 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de                     
2,2 zile la turiştii străini.  
 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna noiembrie 2021, a fost de 
18,7% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 5,9 puncte procentuale faţă de luna 
noiembrie 2020.  
Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna noiembrie 2021 s-au înregistrat 
la hoteluri (23,3%), popasuri turistice (15,3%), pensiuni turistice (13,8%), vile turistice și 
moteluri ( fiecare cu câte 13,4%), bungalouri (12,2%), hosteluri (11,6%), pensiuni agroturistice 
(11,5%) și campinguri (11,2%).  
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a21/turism11r21.xlsx
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Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna 
noiembrie 2021 de 497,2 mii persoane, în creștere cu 78,7% faţă de luna noiembrie 2020. 
Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, 
reprezentând 77,9%, respectiv 19,3% din numărul total de sosiri. 
 
Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în 
luna noiembrie 2021 de 917,0 mii persoane, în creștere cu 92,7% comparativ cu luna 
noiembrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru 
plecările în străinătate, reprezentând 63,9%, respectiv 35,5% din numărul total de plecări. 
 
 
2. Sosiri şi înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare,  
    în perioada 01.01-30.11.2021 comparativ cu perioada 01.01-30.11.2020 
 

 Sosiri Înnoptări 

Perioada 
01.01. -

30.11.2020 
-mii- 

 

Perioada 
01.01. -

30.11.2021 
-mii- 

 

Perioada 
01.01. -

30.11.2021 
faţă de 

perioada 
1.01-

30.11.2020 
-%- 

Perioada 
01.01. - 

30.11.2020 
-mii- 

 

Perioada 
01.01. -

30.11.2021 
-mii- 

 

Perioada 
01.01. -

30.11.2021 
faţă de 

perioada 
1.01. -

30.11.2020 
-%- 

Total 5993,6 8697,4 145,1 13819,0 19551,9 141,5 

Turişti români 5556,8 7912,8 142,4 12861,7 17849,6 138,8 

Turişti străini*) 436,8 784,6 179,6 957,3 1702,3 177,8 

din care:       

  - Europa  341,8 616,0 180,2 737,3 1309,7 177,6 

      - Uniunea 
Europeană 253,9 474,9 187,0 540,0 996,6 184,6 

  - Asia 44,6 67,8 152,0 111,3 170,4 153,1 

  - America de Nord 24,6 48,9 198,8 54,8 112,0 204,4 

  - America de Sud 3,2 4,1 128,1 7,3 10,4 142,5 

  - Africa 4,4 5,1 115,9 10,6 12,3 116,0 
*) După ţara de rezidenţă; Datele tabelului se regăsesc în fişierul .xlsx din atașul comunicatului pe homepage.  

 
 
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.11.2021 au 
însumat 8697,4 mii persoane, în creștere cu 45,1% faţă de perioada 01.01.-30.11.2020. 
Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-30.11.2021, sosirile turiştilor români în 
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,0%, în timp ce turiştii 
străini au înregistrat un procent de doar 9,0%. 
Referitor la sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere 
au deţinut-o cei sosiți din Europa (78,5% din total turişti străini), iar dintre aceştia, un procent 
de 77,1% provin din ţările Uniunii Europene. 
 
 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a21/turism11r21.xlsx
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Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.11.2021 au 
însumat 19551,9 mii, în creștere cu 41,5% faţă de cele din perioada 01.01.-30.11.2020. 
Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-30.11.2021, înnoptările turiştilor români în 
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,3%, în timp ce 
înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 8,7%. Referitor la înnoptările turiştilor 
străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din 
Europa (76,9% din total turişti străini), iar dintre aceştia 76,1% au provenit din ţările Uniunii 
Europene. 
 

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-30.11.2021 a fost de 2,3 zile la turiştii români şi de 
2,2 zile la turiştii străini.  
 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 01.01.-30.11.2021 a fost 
de 27,1% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 3,3 puncte procentuale faţă de 
perioada 01.01.-30.11.2020.  
Indici de utilizare netă a locurilor de cazare turistică mai mari, în perioada 01.01.-30.11.2021, 
s-au înregistrat la hoteluri (32,8%), vile turistice (25,7%),  bungalouri (25,5%), spații de cazare 
pe nave (24,3), campinguri (20,5%), căsuțe turistice (20,3%), popasuri turistice (18,9%),  
pensiuni turistice (18,5%), hosteluri (18,1%), pensiuni agroturistice (17,5%) și sate de vacanță 
(16,0%).  
Pe judeţe1), în perioada 01.01.-30.11.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în: Constanța 
(1256,0 mii persoane), Braşov (926,4 mii persoane), Municipiul Bucureşti (834,6 mii 
persoane), Bihor (397,2 mii persoane), Sibiu (389,5 mii persoane), Prahova (389,4 mii 
persoane),  Cluj (376,2 mii persoane), Suceava (363,8 mii persoane), Vâlcea (346,7 mii 
persoane), Mureș (333,6 mii persoane) și Iași (219,0 mii persoane), iar înnoptările turiştilor 
au înregistrat valori mai mari în: Constanța (4508,1 mii), Braşov (1793,3 mii), Municipiul 
Bucureşti (1527,7 mii), Bihor (1097,9 mii), Vâlcea (986,5 mii), Prahova (807,6 mii), Suceava 
(740,9 mii), Mureș (684,1 mii), Sibiu (666,9 mii), Cluj (666,2 mii), Caraș Severin (537,0 mii), 
Covasna (443,3 mii), Timiș (385,9 mii) și Iași (372,4 mii). 
Pe țări1), cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare au provenit din Germania (100,1 mii persoane), Italia (67,7 mii persoane), 
Franţa (51,6 mii persoane), Israel (45,2 mii persoane), S.U.A. (42,7 mii persoane), Ungaria 
(41,4 mii persoane), Polonia (40,9 mii persoane), Regatul Unit (29,3 mii persoane), Spania 
(28,6 mii persoane) și Republica Moldova (27,2 mii persoane).  
 

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în 
perioada 01.01.-30.11.2021 de 6241,9 mii persoane, în creștere cu 31,7% faţă de perioada 
01.01.-30.11.2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru 
sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 79,5% cel rutier și respectiv 16,5% cel 
aerian, din numărul total al sosirilor. 
 

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în 
perioada 01.01.-30.11.2021 de 10820,1 mii persoane, în creștere cu 19,4% comparativ cu 
perioada 01.01.-30.11.2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate 
pentru plecările în străinătate, reprezentând 66,8% cel rutier, iar 32,6% cel aerian, din 
numărul total de plecări. 
1)Informaţii suplimentare privind datele prezentate in comunicatul de presă pot fi accesate în fişierul.xlsx din attach 
 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a21/turism11r21.xlsx
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Informaţii suplimentare: 
 
Precizări Metodologice  

 
Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de 
primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. 
În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură 
sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă. 

 
Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este 
înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul 
tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară 
intervalului menţionat. 

 
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de 
cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă 
determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la 
capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă. 
Eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare 
autorizate, descărcată de pe website-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului-
Departamentul pentru turism, la data de 16 decembrie 2020. 

 
Lista cuprindea 12211 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9206 structuri de cazare             
şi 3005 apartamente şi camere de închiriat. 

 
În luna noiembrie 2021, din totalul structurilor de cazare, 588 unități erau închise în 
momentul desfășurării cercetării statistice din cauza COVID-19, 3177 unități erau în reparaţii 
capitale şi 1657 nu au completat chestionarul din alte cauze. 

 
IMPORTANT! Pentru asigurarea comparabilităţii seriei de date şi coerenţei cu comunicatele 
de presă anterioare, în comunicatul de presă sunt prezentate doar datele de la structurile 
de cazare turistică colectivă cu peste 10 locuri pat. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine și din baza de date TEMPO on-line a INS (datele lunii 
noiembrie 2021 vor fi disponibile din data de 06 ianuarie 2022) şi din publicaţia statistică 
Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 27 ianuarie 2022). 
Următorul comunicat de presă referitor la turism va apărea  joi, 03 februarie 2022. 
Arhiva comunicatelor de presă: https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 
 
Direcția de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a21/precizari_metodologice.pdf
https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view
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