
Infrastructura de primire turistică din Regiunea Centru cuprindea în anul 2021 un număr de 2327 

de unități de cazare, dintre care 42,5% sunt pensiuni agroturistice (989 unități), 25,1% sunt  

pensiuni turistice (585 unități), iar 13,9% sunt hoteluri sau moteluri ( 324 unități), restul tipurilor 

de unități deținând ponderi reduse.  

Statisticile oficiale la nivel național arată că, în ultimii ani, Regiunea Centru s-a situat constant pe 

primul loc la nivel național în ce privește numărul structurilor de primire turistică. 

Regiunea Centru deținea ponderi semnificative în cazul structurilor de primire de mici dimensiuni 

și a celor situate în mediul rural. Astfel, potrivit datelor statistice aferente anului 2021, găsim în 

Regiunea Centru 37,5% din satele de vacanță din România, 33,5% din pensiunile turistice, 36,5% 

din taberele de elevi și preșcolari, 28,6% din pensiunile agroturistice, 26,9% din cabanele și 

căsuțele turistice și 20,3% din vilele turistice. 

Densitatea unităților de cazare a ajuns la 6,8 unități / 100 km2 în 2021, fiind aproape dublă față 

de nivelul național (3,8 unități/ 100 km2). 

Capacitatea de cazare existentă, era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 71 654 locuri, 

reprezentând 19,7 % din capacitatea de cazare la nivel național. 

Numărul total de turiști cazați în cursul anului 2021 se ridică la 2258,4 mii, reprezentând 24,1% 

din totalul turiștilor cazați în România), ceea ce situează Regiunea Centru pe primul loc la nivel 

național. 

În anul 2021, numărul de înnoptări  în Regiunea Centru a fost de 4,53 milioane, reprezentând 

21,8% din totalul înnoptărilor înregistrate la nivel național. 

În perioada 2013-2021, indicele de utilizare a capacității de cazare turistică aflate în funcțiune 

a înregistrat la nivelul Regiunii Centru o creștere de la 22,4% la 30,6% în perioada 2013-2019, 

urmând o scădere în perioada pandemiei COVID-19 (21,3% în 2020, 24,7% în 2021).  

Durata medie a șederii turiștilor în Regiunea Centru a fost în 2021 de 2,0 zile, sensibil mai redusă 

decât la nivel național (2,2 zile). 

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune în ultimele 

decenii. 

Turismul este un domeniu în care predomină întreprinderile mici și mijlocii. La nivelul Regiunii 

Centru, în anul 2020, potrivit statisticilor oficiale, erau 4806 unități active în sectorul ,,Hoteluri și 

restaurante”, reprezentând 6,3% din totalul firmelor active la nivel regional. Cifra de afaceri 

cumulată la nivelul Regiunii Centru, pentru anul 2020, totalizează 2,56 miliarde lei, reprezentând 

13,4% din cifra de afaceri a sectorului la nivel național.  

Turismul este important și din punct de vedere al ocupării. Conform statisticilor aferente anului 

2021, la nivelul Regiunii Centru se înregistrau 34,2 mii persoane ocupate în sectorul ,,Hoteluri și 

restaurante”, reprezentând 3,5% din populația totală ocupată. Dintre acestea, aproximativ 24,6 

mii au statutul de salariați, ceea ce reprezintă 3,8% din totalul salariaților la nivel regional.  


