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Ș#ri interne 

Românii ocupă primul loc în topul turiș#lor străini din Bulgaria 

În lunile iunie și iulie, peste 1,8 milioane de turiș. au ocupat unitățile de cazare din Bulgaria. Românii 

sunt de departe pe primul loc în clasamentul turiș.lor străini din Bulgaria, în număr de 260.000, în 

.mp ce 98.000 de turiș. sunt din Polonia, 70.000 din Germania și 56.000 din Cehia. 

Cu toate că multe zboruri din Europa s-au anulat și războiul din Ucraina con.nuă, Bulgaria raportează 

o creștere a turismului de aproxima.v 10%. 

Creșteri importante ale numărului de turiș. se așteaptă și în Marea Britanie, Israel, Slovacia și  

Norvegia.  

sursa: libertatea.ro / 15 august 2022 

—————————— 

Școala Națională de Vară de Balneologie, oportunitate pentru entuziaș# ai ș#inței balneare  

În perioada 3-5 august 2022 a avut loc Școala Națională de Vară de Balneologie, care s-a desfășurat la 

Băile Tușnad, Covasna, Băile Csiszar. Au par.cipat studenți, masteranzi, medici rezidenți, cercetători, 

fizioterapeuți, entuziasmați de ș.ința balneară, venind din aproape toate universitățiile din țară. 

În cadrul conferinței, zeci de lucrări și cercetări au fost prezentate de specialiș. renumiți în domeniu 

și au fost lansate noi teme de cercetare, provocări adresate studenților și rezidenților, formarea unui 

grup de lucru în mofetoterapie, noi colaborări profesionale. Cei prezenți au avut oportunitarea de a 

învăța, dar și de a vedea, de a experimenta factorii naturali terapeu.ci direct de la surse. 

Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Universității de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-

Napoca și a Asociației Române de Balneologie-Filiala Cluj. 

https://www.libertatea.ro/stiri/romanii-au-fost-pe-primul-loc-in-topul-turistilor-straini-din-bulgaria-in-lunile-iunie-iulie-4243949


Inițiatorul și Directorul Școlii de Vară de Balneologie este conf. dr. Gabriela Dogaru. 

sursa: balneologietransilvania.ro / 3 august 2022 

—————————— 

Viewtopia, satul de vacanță din inima Munților Apuseni  

În Valea Drăganului, județul Cluj, se ex.nde, de la an la an, Viewtopia, proiectul de suflet a doi .neri 

care investesc în turism. Locul este o oază de relaxare unde se poate pescui, se poate face baie în râu, 

se pot face drumeții cu bicicleta și se poate juca baschet sau ping-pong. 

În prezent, există două unități de cazare: Căsuța Albastră cu trei camere și o bucătărie open space, 

pentru șase persoane și Căsuța Mexicană cu ponton cu ieșire la lac, pentru patru persoane. Planul 

pentru anul viitor este deschiderea unei a treia căsuțe ce va putea fi închiriată pe camere, pentru un 

număr mic de persoane. 

În primul an de funcționare, cele două căsuțe au fost ocupate în proporție de 35%. Turiș.i vin la 

Viewtopia pentru detoxifiere digitală și tehnologică și au acces la rețeaua Wi-fi doar la cerere.  

sursa: zf.ro / 15 august 2022 

—————————— 

400 de par#cipanți la maratonul de natație Aqua Challenge din Marea Neagră 

Turismul spor.v ia amploare odată cu desfășurarea compe.țiilor spor.ve organizate la munte sau la 

mare în sezonul es.val.  

Clubul Spor.v „Atena Sport Club” Constanța se ocupă cu organizarea maratonului de înot Aqua 

Challenge la care au par.cipat anul acesta aproxima.v 400 de oameni, înotători amatori și înotători 

de performanță. Probele de concurs sunt structurate după nivelul de pregă.re şi vârsta 

par.cipanţilor, asmel: proba copiilor (200 de metri), proba superscurtă (500 m), proba scurtă (1.500 

m) şi proba lungă (5.000 m). 

Integrat în acest eveniment este și campionatul național în ape deschise pentru juniori, .neret, 

seniori și masters al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM) cu probele de 3.000 

de metri şi 5.000 de metri (junior, .neret, seniori). Este nevoie de asmel de compe.ții spor.ve care 

să asigure dezvoltarea turismului spor.v și implicit a turismului național. 

În iunie, .mp de trei săptămâni, aproxima.v 4.800 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani au 

par.cipat la Fes.valul de Baby Baschet și MiniBaschet 2022, în Cos.neș.. La munte, în Brașov, în 

https://balneologietransilvania.ro/scoli-de-vara/scoala-de-vara-de-balneologie?fbclid=IwAR2--oYbNCHnX-0ftXoVF4m4cF6pu9muPTNFCZUDjPDGSI9oEwEOCicTcn4
https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-dina-si-florin-tuns-s-au-intors-in-romania-cu-21085010


perioada 6-9 august s-a desfășurat compe.ția de tenis Râșnov Open, pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 10 și 16 ani. Cupa Olimpia Brașov este o altă compe.ție de tenis organizată în Brașov, la care se 

adaugă și evenimentele cu par.cipare internațională. Bucureş., Sibiu, Cluj, Constanţa, Timişoara sau 

Braşov sunt celelalte orașe mari în care se organizează compe.ții și evenimente spor.ve. 

sursa: zf.ro / 12 august 2022 

—————————— 

România reprezintă sub 1% din turismul european  

Conform Comisiei Europene de Turism, numărul sosirilor înregistrate de turiș. în unitățile de cazare 

din România reprezintă 0,9% din totalul sosirilor înregistrate în Europa. Pentru următorii trei ani nu 

se așteaptă creșterea acestui procent, ceea ce înseamnă o stagnare a turismului.  

Doar 25% dintre turiș. sunt străini, adică mai puțin de un milion de persoane s-au cazat în unitățile 

de cazare locale în ul.mii doi ani. Franţa şi Spania au cele mai importante procente din totalul 

sosirilor din Europa, 14,6%, respec.v 13,9%, în .mp ce Ungaria are 2,1%, Cehia 1,6%, iar Grecia 

5,8%. 

sursa: zf.ro / 15 august 2022 

—————————— 

Prețuri mai mici cu 75% în cadrul programului „Litoralul pentru toți”  

Din 28 august românii pot beneficia de programul „Litoralul pentru toți”, ajuns la ediția 41. Datele 

Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) arată că prețurile sunt cu până la 75% mai mici 

față de vârful sezonului, iar o noapte de cazare începe de la 35 de lei de persoană. Aproxima.v 100 

de hoteluri vor pune la dispoziție turiș.lor circa 10.000 de locuri de cazare pe noapte. 

sursa: profit.ro / 18 august 2022 

—————————— 

Primul tourist pass din România, bilet cu mul#ple intrări, lansat în Argeș  

„Argeș turist card” este un bilet care permite turiș.lor vizitarea mul.plelor obiec.ve turis.ce aflate 

în administrarea Consiliului Județean Argeș. Poate fi achiziționat online și u.lizat pe parcursul a șapte 

https://www.zf.ro/business-sportiv/business-sportiv-competitiile-si-evenimentele-sportive-se-muta-pe-21078990
https://www.zf.ro/companii/romania-reprezinta-sub-1-din-turismul-european-iar-previziunile-nu-21084931
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/programul-litoralul-pentru-toti-incepe-pe-28-august-preturi-mai-mici-cu-75-20822537


zile de la prima scanare. Accesul pentru un obiec.v turis.c se face o singură dată. Cu ajutorul acestui 

bilet unic, turiș.i vor beneficia de o reducere de 30% față de prețul întreg. 

Pentru moment, se pot vizita: Muzeul Vi.culturii și Pomiculturii Goleș. și Muzeul Județean Argeș 

(Expoziția Sportului Argeșean, Galeria Națională de Artă Naivă, Expoziția Flori de mină, Castrul 

Roman Jidova și Expoziția memorială „Dinu Lipar”). 

sursa: ziare.com / 18 august 2022 

—————————— 

Campanie națională de promovare a des#națiilor turis#ce interne anunțată de ministrul 

Turismului, Daniel Cadariu  

Promovarea turismului intern urmează să fie susținută printr-un contract în valoare de 100.000 de 

euro, după cum a anunțaț Daniel Cadariu, Ministrul Turismului. Compara.v cu anul trecut, numărul 

turiș.lor de pe litoral a crescut cu 35% până la 30 iunie. 

Focusul este acum pe ac.vitatea de promovare a obiec.velor și a des.națiilor turis.ce din România 

cu ajutorul plamormei ministerului România.Travel și cu ajutorul influencerilor. 

sursa: ziare.com / 18 august 2022 

—————————— 

România, recenzii turis#ce online foarte bune  

În clasamentul țărilor cu cele mai bune recenzii online oferite de turiș. din luna iulie 2022, România 

ocupă locul 4. 

Au fost luate în calcul recenziile vizitatorilor de pe plamorme precum TripAdvisor, Google Reviews, 

Facebook și Booking în cadrul evaluării realizate de parteneriatul Comisiei Europene pentru Turism 

(CET) și TCI Research. Au fost analizate cele mai populare 200 de hoteluri și atracții turis.ce din 

fiecare țară membră CET, dar și din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Suedia. 

Muntenegru, Polonia și Italia ocupă primele trei poziții, iar după România urmează Grecia, Serbia, 

Republica Cehă, Croația, Spania și Slovacia. 

sursa: profit.ro / 27 august 2022 

—————————— 

https://ziare.com/arges/arges-tourist-pass-1756890
https://ziare.com/turism-romania/campanie-promovare-destinatii-turistice-romania-daniel-cadariu-1757001
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/romania-locul-4-in-clasamentul-tarilor-cu-cele-mai-bune-recenzii-turistice-online-20835472


Fes#valul Consolid8, tehnologie și durabilitate  

Consolid8 Fes.val este un eveniment dedicat companiilor și organizațiilor din antreprenoriat care are 

ca scop dezbaterea, împărtășirea și dezvăluirea soluțiilor tech locale și internaționale sustenabile și a 

tehnologiei verzi. 

Fes.valul se va organiza în Brașov- capitala verde a României, în perioada 7-9 octombrie. Timp de 

două zile, pe cele trei scene- Consolid8 Talks, Consolid8 Hackathon și Consolid8 Experience- se vor 

desfășura ac.vări și iniția.ve complementare. Consolid8 Talks va include tema.ci green tech, impact 

inves.ng și dezbateri despre noile tehnologii asupra generațiilor viitoare. Consolid8 Hackathon va fi 

un concurs cu premii pentru studenți și startup-uri  interesate de turismul eco și soluții de green 

tech. Consolid8 Experience va fi dedicat tehnologiilor viitorului, precum VR, AR și diverse mapări și 

instalații cu componentă tech. 

Printre invitații fes.valului se numără și Thomas Kösters, Managing Director al DEEP Ecosystem, 

Robert Bogdanffy, Director Public Affairs la ANIS România, precum și alți reprezentanți din partea mai 

multor companii tech din Romania. 

sursa: green.start-up.ro / 19 august 2022 

—————————— 

 

Fes#valului Internaţional de Teatru Independent Constanţa (FITIC) a ajuns la cea de-a 

șaptea ediție  

Fes.valul Internațional de Teatru Independent Constanța (FITIC), organizat între 27 august și 3 

septembrie, a debutat cu spectacolul „Kiritza”, o producție a Teatrului Național Bucureș..  

Invitaţi speciali ai acestui eveniment au fost Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, 

Bogdan Mălăele, Radu Captari. 

Peste 20 de spectacolele au avut loc pe cele trei scene pregă.te special pentru acest eveniment: 

Scena Tomis (de pe bulevardul Tomis, zona Prefectură), scena Parc (Parcul Arheologic) şi scena 

Workshop (Parcul Arheologic).   

Pe lângă spectacolele de teatru, par.cipanții au avut intrare liberă la ateliere de improvizație, dans și 

muzică, iar trainerii workshopurilor au fost: Maia Morgenstern, Cris.an Iacob, Ştefan Lupu, Mihaela 

Sârbu, Tiberius Zavelea, Lăcrămioara Soare. 

sursa: news.ro / 24 august 2022 

—————————— 

https://green.start-up.ro/ro/consolid8-festival-dedicat-tehnologiei-verzi-si-solutiilor-sustenabile/
https://www.news.ro/cultura-media/constanta-cea-de-a-saptea-editie-a-festivalului-international-de-teatru-independent-debuteaza-la-sfarsitul-saptamanii-cu-o-productie-a-teatrului-national-bucuresti-1922402024102022081820830994


Eforie Colorat, primul Muzeu al Litoralului Românesc 

Proiectul în urma căruia va fi înființat primul Muzeu al Litoralului Românesc este realizat de o echipă 

de ar.ș., teore.cieni, antropologi și biologi cu sprijinul colecționarilor de artefacte și al organizațiilor 

culturale regionale. Eforie Colorat este un proiect cultural complex lansat în anul 2021, dedicat 

turiș.lor și comunitățiilor locale. Grădina de vară din Eforie Sub a fost restaurată și ține loc de spațiu 

cultural și loc de întâlnire. Organizat de Forumul Artelor Vizuale, în parteneriat cu Centrul Ceh și 

primăria Orașului Eforie și Radef România Film, programul Eforie Colorat își propune revitalizarea 

spațiilor culturale de la malul Mării Negre prin artă contemporană, organizarea de rezidențe și 

discuții.  

Cercetarea Arhivele Litoralului se va ex.nde și în Constanța și 2 Mai. Se urmărește colectarea și 

digitalizarea unui număr semnifica.v de colecții de fotografii și cărți poștale, obiecte și materiale 

documentare legate de băile de soare, aer și nomol. Această radiografie a poveș.lor vechilor stațiuni 

se referă la sfârșitul secolului al XIX-lea, perioada comunistă și perioada postcomunistă. 

sursa: culturaladuba.ro / 10 august 2022 

—————————— 

Călimăneș#- Căciulata, stațiunea balneară care și-a dublat populația 

Numărul oamenilor din stațiunea balneară vâlceană Călimăneș.- Căciulata a a.ns cifra de 20.000, 

față de 9.000, populație rezidentă. Numărul record de turiș. se datorează ofertelor turis.ce atrac.ve 

pentru spa, piscine, pub-uri, parcuri, agrement, băi cu ape termale, proceduri medicale, excursii la 

vârful Cozia, cascada Lotrișor și mănăs.ri. 

Inves.țiile în infrastructură nu s-au terminat încă. Vor fi alocate 103 milioane de euro pentru 

promovarea a peste 300 de locații și renovarea a 225 de monumente prin componenta Turism și 

cultură a PNRR. Printre clădirile care urmează să fie renovate se numără și castrul Arutela, 

monument istoric construit în epoca romană, în anii 137-138 d.Hr. 

sursa: ramnicuvalceaweek.ro / 20 august 2022 

—————————— 

Casa Timiș- servicii de calitate aproape de Bucureș# 

Aflată la 80 de km de Bucureș., 54 km de Breaza și 12 km de Ploieș., Casa Timiș este un resort în 

care oaspeții se pot bucura de vin de calitate, mâncare bună și natură. Proprietatea include un 

lounge comun și un bar unde oaspeții pot savura băuturi.  

https://culturaladuba.ro/eforie-colorat-a-inceput-demersurile-pentru-realizarea-primului-muzeu-al-litoralului-romanesc/?fbclid=IwAR0BEhccsDox1wzte_4vG7fM8tsU_dAXFuUhxxMxp6aSzWjl8HGPOp8c__k
https://www.ramnicuvalceaweek.ro/orasul-din-valcea-care-la-aceasta-ora-si-a-dublat-populatia-lectie-de-manual-despre-cum-se-face-turism/?fbclid=IwAR1LZuvLG0ywSRulDh2S5hPHx9UZg88AB8vjbQWeekHBEIHv_B2WzLeWc_k


Casa Timiș întrunește turismul experiențial, turismul vi.col și cultura ospitalității. Este mai mult decât 

o cazare și oferă experiențe mul.ple: piscina infinity de lângă bungalouri, plimbări cu bicicleta printre 

dealuri, parcul cu loc de joacă pentru copii și house of joy, foc de tabără și degustare de vin. 

Cele 16 bungalouri poartă numele câte unui soi de vin, precum Pinot Noir sau Sauvignon Blanc. În 

plus, există și un conac unde se pot închiria trei apartamente și șapte camere duble spațioase și 

primitoare. 

sursa: transylvania.de-weekend.ro / 27 iunie 2022 

—————————— 

Parteneri: 

Zilele Caleido 

Zilele Caleido este fes.valul care explorează diversitatea culturală, cu accent pe cultura romă, punct 

de întâlnire între locuitorii car.erului Ferentari și ai celorlalte car.ere din Bucureș.. Timp de patru 

zile, între 25-28 august, Piața Ferentari a găzduit ateliere de teatru, muzică, fotografie, dans, cultură 

romă și gastronomie. 

Intrarea a fost liberă pentru toți cei care și-au dorit să asculte concertele extraordinare susținute de 

Taraful de la Vărbilău, lăutarii recunoscuți pentru muzica cu tâlc de la sat, Johny Romano, ar.stul 

fenomen care combină muzica lăutărească cu rap-ul în ceea ce se numește gipsy trap și Niko G. x Kali, 

duo-ul de trap feminist care abordează teme an.rasiste și sociale. Dj Aldessa și Dj Skiller au 

completat programul ar.s.c muzical. 

Nu au lipsit spectacolele de teatru. „Cel mai bun copil din lume”, spectacolul autobiografic al ar.stei 

Alina Șerban, actriţă, dramaturgă, scenaristă și prima regizoare romă de teatru şi film din România, a 

fost pus în scenă în prima zi a fes.valului.  

„Copii răi”, un one woman show de succes, care se joacă și la 12 ani de la prima reprezentație, cu 

Ka.a Pascariu, românca inclusă de cri.cii de film în topul celor mai buni actori din 2021, realizat de 

New York Times, s-a regăsit, de asemenea, în program.  

Regizorul și trainerul Matei Lucaci-Grünberg a coordonat un spectacol de improvizație short-form, 

interac.v și comic, în spiritul jazz-ului și muzicii lăutăreș., din distribuția căruia fac partea Delia Riciu, 

Sever Bârzan, Ștefan Huluba, Ștefan Iancu. 

Din programul Zilelor Caleido nu au lipsit nici producțiile marca Studiourile Ferentari, centrul 

educațional unde .nerii din Ferentari învață scenografie, compoziție muzicală, actorie, coregrafie, 

https://transylvania.de-weekend.ro/ceva-unic-in-romania-poate-chiar-in-europa-la-doar-80km-de-bucuresti-casa-timis-vin-de-calitate-mancare-buna-servicii-impecabile-etc/?fbclid=IwAR2tUKanRkaagfGzazcPyzHmeCeVR3B0WjyKjGDtJSJUnKjxwsg-kor6GTQ


dramaturgie, regie și fotografie. „Poves.ri din curtea școlii” este unul dintre ele, un spectacol care 

vorbește despre discriminare și toleranță, nevoi și aspirații. 

În primele două zile, cei interesați au putut par.cipa gratuit la o serie de ateliere susținute de ar.ș., 

profesioniș. și reprezentanți ai culturii rome: Aldessa Georgiana Lican- atelier de limba romani și 

ac.vism civic, Sever Andrei- atelier de improvizație muzicală, Răzvan Rotaru- atelier de dans 

contemporan, Cris.na Irian- atelier foto, Elena Andrei- atelier de pictură, Valen.n Negoi- atelier de 

istorie și cultură romă, Inayeh Khalid- atelier de meșteșuguri dedicat bijuteriilor din cupru și 

modelajului din ceramică, Irina Artenii- atelier de teatru, Andrei Răzvan Voinea- atelier de istorie a 

car.erului Ferentari și Leon.n Alexe- eveniment gastronomic. 

Evenimentul organizat de Fundația Amfiteatru s-a adresează tuturor bucureștenilor interesați să 

cunoască realitatea auten.că și diversitatea culturii rome, precum și adulților și copiilor din 

comunitatea din Ferentari, scopul acestuia fiind acela de a crește coeziunea socială în Ferentari. 

sursa: caleido.ro  

—————————— 

Finanțări: 

În consultare publică: Ministerul Mediului - Program de realizare a pistelor pentru biciclete 

Presupune finanțarea des.nată autorităților publice locale, inclusiv comune care doresc să dezvolte 

eco-turismul.  

sursa: mmediu.ro / 17 iunie 2022 

—————————— 

PNRR - Rute turis#ce/culturale - Modernizarea / reabilitarea siturilor turis#ce 

Are în vedere: restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții 

noi); amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor. 

Amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin 

accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare. 

sursa: gov.ro / 10 august 2022  

—————————— 

https://caleido.ro/zilele-caleido-teatru-concerte-dj-si-ateliere-de-educatie-creatie-mestesuguri-si-gastronomie-in-ferentari-25-28-august/
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-de-realizare-a-pistelor-pentru-biciclete/5280
https://mfe.gov.ro/mipe-publica-ghidul-solicitantului-pentru-investitia-i1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-modernizarea-reabilitarea-siturilor-turistice/


Ministerul Finanțelor Publice - Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea inves#țiilor care 

promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 

Schema de ajutor de stat are ca obiec.v dezvoltarea regională, prin realizarea de inves.ții iniţiale 

care determină crearea de locuri de muncă (inclusiv în turism). Ajutorul de stat aferent cheltuielilor 

eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) locurile de muncă sunt create direct de un 

proiect de inves.ţii; b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru 

finanțare și după demararea inves.ţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia. 

sursa: mfinante.gov.ro    

—————————— 

Ș#ri externe: 

Muntele K2 din Pakistan, al doilea cel mai înalt din lume, escaladat de un număr record de alpiniș#  

Vârful K2 face parte, alături de alte patru vârfuri, din lanțul muntos Karakoram, la granița dintre 

Pakistan și China. K2 ajunge la 8.611 metri și este considerat de mulți alpiniș. mai dificil decât 

Everestul din punct de vedere tehnic. 

Numărul record de alpiniș. care au escaladat muntele sezonul acesta se datorează, pe de o parte, 

vremii favorabile, iar pe de altă parte îndepărtării restricțiilor din pandemie. 

Permisul de ascensiune pentru K2 costă 7.200 de dolari pentru un grup de șapte persoane, în .mp ce 

permisul de ascensiune pentru Everest costă 11.000 de dolari de persoană. 

Un număr record de 20 de femei au escaladat K2 vara aceasta, printre care Samina Baig, prima 

femeie pakistaneză care a ajuns în vârf. 

sursa: mediafax.ro / 5 august 2022 

—————————— 

Înălbirea coralilor în siturile marine din patrimoniul mondial UNESCO  

Experții în pregă.rea pentru albirea coralilor și echipele locale de ges.onare a recifurilor de corali din 

patrimoniul mondial UNESCO s-au întâlnit online pentru a împărtăși cele mai bune prac.ci de 

recunoaștere a alertelor de albire și de monitorizare și evaluare în .mpul unor asmel de acțiuni. 

Schimbările clima.ce au dus la expunerea coralilor la stres termic. În cadrul unui scenariu de 

menținere a nivelului de emisii, se așteaptă ca 25 din cele 29 de recife din patrimoniul mondial să se 

https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
https://www.mediafax.ro/life-entertaiment/muntele-k2-al-doilea-cel-mai-inalt-din-lume-a-avut-cel-mai-aglomerat-sezon-din-toate-timpurile-21062028


decoloreze grav până în 2040. Înțelegerea sistemelor de alertă privind viitoarele evenimente de 

albire în masă și pregă.rea pentru albirea coralilor a devenit o parte esențială a ges.onării locale a 

recifurilor de corali din patrimoniul mondial de pretu.ndeni. 

Administratorii de la situl australian al Patrimoniului Mondial Marea Barieră de Corali folosesc analize 

meteorologice, studii aeriene și studii în apă pentru a se pregă. și a documenta evenimentele de 

albire. Un program inovator numit Eye on the Reef permite vizitatorilor să înregistreze observații 

atunci când fac scufundări pe recif și oferă autorității de ges.onare a patrimoniului mondial 

informații valoroase atunci când are loc o albire.  

Cu ocazia Conferinței "Oceanul nostru" din Palau, UNESCO a anunțat un plan de urgență pentru a 

oferi recifurilor de corali din patrimoniul mondial cele mai bune șanse de supraviețuire. 

Întâlnirea online a fost cea de-a șasea ediție dintr-o nouă serie de schimburi digitale care a fost 

lansată de Programul marin al patrimoniului mondial al UNESCO în aprilie 2020. Întâlnirile online 

oferă o plamormă online exclusivă în care managerii din cele 50 de situri marine ale patrimoniului 

mondial se conectează și împărtășesc succesele înregistrate în abordarea principalelor provocări în 

materie de conservare. 

  sursa: unesco.org / 11 august 2022 

—————————— 

Ziua mondială a turismului celebrată prin „Regândirea turismului”  

Având ca temă "Regândirea turismului", Ziua internațională a turismului se va concentra în acest an 

pe reimaginarea creșterii sectorului, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al relevanței. 

Republica Indonezia va fi gazda zilei oficiale (27 septembrie), deși toate statele membre OMT, 

precum și statele nemembre și părțile interesate din sectorul privat sunt invitate să organizeze 

propriile lor sărbători și să promoveze ziua și tema centrală a acesteia. 

Secretarul general al OMT, Zurab Pololikashvili, crede ca potențialul turismului este enorm și merită 

fruc.ficat. Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului 2022, OMT face apel la toată lumea, de la lucrătorii 

din turism la turiș.i înșiși, precum și la întreprinderile mici, marile corporații și guverne, să reflecteze 

și să regândească asupra acestei teme. 

sursa: unwto.org / 18 august 2022 

—————————— 

https://whc.unesco.org/en/news/2468%2520+%2520https://www.digi24.ro/stiri/externe/australia-investeste-700-de-milioane-de-dolari-in-protejarea-marii-bariere-de-corali-de-ce-se-albesc-acestia-1818623
https://www.unwto.org/news/rethink-tourism-sector-gets-ready-to-celebrate-world-tourism-day-2022


Seceta extremă din Spania a scos la suprafața apelor „Stonehenge-ul spaniol”  

Dolmenele de Guadalperal, cercul din piatră preistoric cunoscut drept „Stonehenge-ul spaniol” este 

vizibil, în prezent, în întregime din marginile bazinului Valdecanas din cauza nivelului apei care a 

scăzut până la 28% din capacitate. Schimbările clima.ce care au adus temperaturi extreme au 

provocat în Peninsula Iberică cea mai gravă secetă din ul.mii 1.200 de ani. 

De când a fost descoperit în 1926 de arheologul german Hugo Obermaier, „Stonehenge-ul spaniol” a 

fost vizibil integral doar de patru ori. Se presupune că dolmenele, pietre aranjate ver.cal care susțin 

o piatră plată, sunt construcții funerare. Deși aceste construcții megali.ce există în mai multe locuri 

din Europa, se ș.u foarte puține despre cei care le-au ridicat. 

sursa: hotnews.ro / 18 august 2022 

—————————— 

Programul președinției cehe a Consiliului UE în ceea ce privește turismul 

Cu ocazia președinției cehe recent inaugurate a Consiliului Uniunii Europene (CZ PRES), a fost 

stabilită o serie de priorități tema.ce cu impact direct asupra domeniului turismului. 

Fundamental, securitatea energe.că va fi abordată ca o problemă care cuprinde atât eficiența 

energe.că, cât și u.lizarea energiilor regenerabile. Asmel, CZ PRES propune diversificarea surselor, 

inclusiv a logis.cii, economisirea energiei și accelerarea tranziției către surse de energie regenerabile, 

cu emisii reduse. 

În ceea ce privește transporturile, CZ PRES se va concentra în principal pe reducerea emisiilor în toate 

.purile de transport, dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe căile ferate de mare 

viteză, promovarea unei mobilități inteligente, curate și sigure și digitalizarea sectorului. 

În mod concret, CZ PRES se va concentra pe turism cu o abordare durabilă și de redresare post-

pandemică prin pregă.rea unei strategii pe termen lung. 

Pregă.rea Agendei europene pentru turism 2030 va include și progresele înregistrate de președinția 

franceză anterioară. 

 sursa: isto.interna.onal / 20 iulie 2022 

—————————— 

https://www.hotnews.ro/stiri-mediu-25676294-val-canicula-spania-temperaturile-ajuns-deja-44-grade-celsius-umbra.htm
https://science.hotnews.ro/stiri-arheologie-25741491-video-stonehenge-spaniol-iesit-suprafata-apelor-din-cauza-secetei-extreme.htm
https://isto.international/cp_news/tourism-in-the-eu-where-is-the-focus-of-the-czech-presidency/


Sta#s#ci: 

Sta#s#cile INSSE ale lunii iulie în industria turis#că  

Creșteri cu 2,8% s-au raportat în ceea ce privește sosirile în structurile de primire turis.că cu 

funcțiuni de cazare în luna iulie 2022, compara.v cu luna iulie 2021, dar înnoptările au scăzut cu 

1,7%. La punctele de fron.eră, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 49,6%, iar plecările în 

străinătate ale vizitatorilor români cu 27,6%. 

Durata medie a șederii pentru iulie 2022 a fost de 2,5 zile la turiș.i români și de 2,1 zile la turiș.i 

străini. 

Sosirile înregistrate în unitățile de primire turis.că au însumat 1475,0 mii persoane, 87,9% fiind 

turiș. români și 12,% străini. 

Înnoptările din luna iulie 2022 au însumat 3622,4 mii, în scădere cu 1,7% față de luna iulie 2021. 

89,6% din numărul total de înnoptări revine turiș.lor români, în .mp ce 10,4%, străinilor. 

În perioada 01.01.-31.07.2022, sosirile înregistrate în structurile de primire turis.că au însumat 

5907,1 mii persoane, în creștere cu 25,5% faţă de perioada 01.01.-31.07.2021.  

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turis.că în perioada 01.01.-31.07.2022 au însumat 

12445,6 mii, în creștere cu 21,5% faţă de cele din perioada 01.01.-31.07.2021.  

În perioada 01.01.-31.07.2022, turiș.i români au petrecut, ca durată a șederii, în medie, 2,1 zile, iar 

turiș.i străini 2,2 zile. 

sursa: insse.ro / 2 septembrie 2022 

—————————— 

Capacitatea de cazare turis#că din România, în creștere față de anul trecut 

Conform Ins.tutului Național de Sta.s.că, capacitatea de cazare turis.că în funcțiune a structurilor 

de primire turis.că a crescut în trimestrul II din 2022 cu 5,3% compara.v cu aceeași perioadă a 

anului anterior. 

Din totalul capacității de cazare turis.că în funcțiune, hotelurile au o pondere de 59,6%, pensiunile 

agroturis.ce 15,3%, pensiunile turis.ce 10,7%, restul revenind vilelor turis.ce, hostelurilor, 

motelurilor, cabanelor turis.ce și altor structuri. 

Constanța și Brașov sunt județele cu cea mai mare pondere a capacității de cazare turis.că în 

funcțiune cu 10,5%, respec.v 10,3%, urmate de municipiul Bucureș. cu 9%. 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/turism07r22.pdf


Numărul de sosiri ale turiș.lor în structurile de primire turis.că cu funcțiuni de cazare turis.că în 

trimestrul II 2022 a fost de 2.635.700, cu 41,5% mai mult decât trimestrul II 2021, din care 2.237.000 

sosiri ale turiș.lor români (84,9%) și 398.700 sosiri ale turiș.lor străini (15,1%). 

Turiș.i români au ales majoritar hoteluri cu 3 stele, iar cei străini, hoteluri cu 4 și 3 stele. 

Hotelurile au înregistrat cel mai mare indice de u.lizare netă a capacității de cazare turis.că în 

funcțiune (41,6%) în stațiunile balneare. 

Durata medie a șederii în trimestrul II 2022, pe total structuri de primire turis.că cu funcțiuni de 

cazare, a fost de 2,1 zile, nivel similar cu cel din trimestrul II 2021. 

sursa: profit.ro / 22 august 2022 

—————————— 

Principalele țări din care au venit turiș# în România în vara anului 2022  

Israelienii, britanicii, italienii, francezii și germanii sunt în topul naționalităților care au rezervat 

vacanțe în România via Kiwi.com vara aceasta. Alți turiș. au venit din Statele Unite ale Americii, 

Ungaria și Canada. 

Orașele cu cei mai mulți vizitatori sunt Bucureș. (58.8%), Cluj-Napoca (11,5%) și Iași (8.5%). Durata 

de ședere este de mai puțin de o săptămână, majoritatea turiș.lor alegând city-break-uri și vacanțe 

scurte. 35% dintre turiș.i care au achiziționat zboruri dus-întors au petrecut mai puțin de 3 zile în 

țară, în .mp ce 25% au stat între 4 și 6 zile, iar planificarea vacanțelor a fost făcută în 34% din cazuri 

de la 3 săptămâni până la 2 luni în avans. 17% dintre turiș. au făcut rezervări last minute, cu mai 

puțin de 3 zile în avans, iar alți 9% s-au decis între 4 și 6 zile înainte de data plecării. 

sursa: dailybusiness.ro / 25 august 2022 

—————————— 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/capacitatea-de-cazare-turistica-din-romania-a-crescut-20827791
https://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/israel-uk-italia-franta-si-germania-principalele-tari-din-care-vin-turisti-in-romania-112238/

