PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE
Formularul nr. 1A-SC se completează pentru toate structurile de cazare turistică
existente la data de 31 decembrie a anului de raport, inclusiv cele care sînt închise
provizoriu din diverse motive (reparaţii curente, lipsă clienţi etc.). Se exclud din cercetare
structurile, a căror activitate este întreruptă la 31 decembrie pentru realizarea unor lucrări,
prin care se aduc modificări importante ale capacităţii de cazare. Pentru structurile de
cazare turistică colective sezoniere se prezintă datele la sfîrşitul lunii de închidere a
sezonului. Pentru fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
existentă se completează un formular.
Forma de proprietate — se înscrie forma de proprietate a agentului economic care este
proprietarul structurii de cazare. Aceasta se referă şi la structurile închiriate.
Camere existente în unitatea de cazare (cap. 2, col. 1) corespunde numărului de
camere care sînt destinate găzduirii turiştilor, înscrise în ultimul act de recepţie, deci
inclusiv camerele închise provizoriu din diverse motive (lipsă clienţi, reparaţii curente
etc.).
Locuri-pat existente (cap. 2, col. 3) reprezintă numărul de locuri-pat care sînt instalate
în camerele existente (din cap. 2, col. 1). Nu se includ paturile suplimentare care se pot
instala în caz de necesitate.
Suprafaţa totală a structurii (cap. 3, rd. 301) se determină ca suma suprafeţei tuturor
camerelor şi suprafaţa spaţiilor auxiliare (bucătăriilor, camerelor de baie şi duş, WC-urilor,
depozitelor de bagaje de mînă, bufetelor, depozitelor şi încăperilor sociale, coridoarelor,
vestibulurilor, holurilor, garderobelor, saloanelor, birourilor administratorului etc.,
inclusiv suprafaţa dulapurilor încorporate; suprafaţa încăperilor încălzite, utile pentru
locuit în perioada întregului an (mansarde, mezanine).
Pe rîndul 301 nu se prezintă suprafaţa:
- scărilor, tamburelor, tindelor;
- încăperilor de vară (verandelor, balcoanelor, logiilor, teraselor);
- suprafaţa ocupată de sobe şi alte elemente constructive proeminente;
- mansardelor şi mezaninelor fără încălzire.
Suprafaţa locativă totală (cap. 3, rd. 303) include suprafaţa tuturor camerelor
destinate pentru cazarea vizitatorilor. Nu se include în suprafaţa locativă a structurii
suprafaţa încăperilor auxiliare, precum şi suprafaţa camerelor folosite cu altă destinaţie
decît cea iniţială, de exemplu, pentru instituţii, bufete etc.
Suprafaţa totală închiriată (cap. 3, rd. 304) include suprafaţa închiriată de structura
de cazare turistică. În rd. 301, 302, 303, cap. 3 această suprafaţă nu se indică.

