PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE
Raportul statistic nr. 1B-SC se completează obligatoriu de către toţi agenţii economici care administrează
structuri de primire a vizitatorilor (turiştilor) cu funcţiuni de cazare colective, pentru toate structurile care
au fost deschise cel puţin o zi în trimestrul respectiv. Pentru fiecare structură de cazare se completează un
formular. Ca excepţie, se admite ca un agent economic care are mai multe căsuţe, bungalouri sau pensiuni
turistice cu o recepţie comună, să completeze un singur formular pentru mai multe unităţi de acelaşi tip şi
de aceeaşi categorie. Pentru căsuţe şi terenuri de campare complementare altor structuri de cazare
turistică (hotel, motel, sat de vacanţă etc.) datele se înscriu pe formularele pentru structurile de bază.
Căsuţele turistice existente independent de o altă unitate, cu o administraţie comună, constituie o unitate
de cazare turistică şi se completează un singur formular.
Tipul şi categoria structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare se înscriu conform
certificatului de clasificare în vigoare.
Activitatea principală a structurii de cazare. Pentru structurile de cazare turistică se utilizează
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) la nivel de clasă:
55.10 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Această clasă include: servicii de cazare în hoteluri, hoteluri din staţiuni balneare, hoteluri cu
apartamente, moteluri;
Această clasă exclude: asigurarea cu case şi apartamente pentru utilizare permanentă, de obicei lunar
sau anual (vezi diviziunea 68);
55.20 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Această clasă include: servicii de cazare asigurate de tabere de copii şi alte case de vacanţe, case de
oaspeţi şi bungalouri, case ţărăneşti şi căsuţe fără servicii şi menaj, tabere de tineret şi refugii montane;
Această clasă exclude: asigurarea cazării de scurtă durată în spaţii mobilate cu servicii de curăţenie
zilnică făcutul patului, servicii de asigurare a hranei şi a băuturii (vezi 55.10, ) casele şi apartamentele
pentru utilizare cu caracter cvasipermanent, de obicei lunar sau anual (vezi diviziunea 68);
55.30 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Această clasă include: furnizarea de servicii de cazare de scurtă durată în campinguri, parcuri
pentru rulote, tabere recreative şi tabere pentru pescuit şi vânătoare, parcuri pentru vehicule de
agrement, adăposturi montane sau bivuac;.
Această clasă exclude: refugiile montane, căsuţele şi taberele pentru tineret (vezi 55.20);
55.90 – Alte servicii de cazare. Această clasă include locuinţe pentru studenţi, dormitoare şcolare, cămine
muncitoreşti, pensiuni şi internate, vagoane dormitor.
Forma de proprietate – se completează forma de proprietate a agentului economic care administrează
efectiv structura de cazare. La structurile închiriate se înscrie forma de proprietate a agentului economic
care a închiriat structura.
Sosirea unui vizitator se produce cînd o persoană a fost înscrisă în Registrul de evidenţă al structurii de
cazare pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură se calculează o singură sosire pe
vizitator, indiferent de numărul de înnoptări. La cap.1, col. 1, 3 şi 5 se completează corespunzător numărul
de sosiri ale vizitatorilor în lunile din trimestrul cercetat.
Vizitatorii rămaşi în structura de cazare din perioada raportată anterioară celei cercetate nu sînt incluşi
la numărul de sosiri. Pentru familiile găzduite în structura de cazare, la numărul de sosiri se include fiecare
membru al familiei, pentru care s-a plătit cel puţin un loc de cazare.
Înnoptarea este intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană beneficiază de
găzduire în structura de cazare, indiferent de durata de şedere efectivă. Se includ şi înnoptările aferente
paturilor instalate suplimentar (plătite de vizitatori).
La cap.1, col. 2, 4 şi 6 se completează numărul total de înnoptări înregistrate de structura de cazare în
lunile respective ale perioadei cercetate.
Exemplul nr. 1:
- un cuplu soseşte şi petrece 3 nopţi în luna iulie: trebuie înregistrate în iulie 2 sosiri şi 6 înnoptări
(2 persoane x 3 înnoptări);
- o persoană soseşte şi petrece 5 nopţi în luna august: trebuie înregistrate în august o sosire şi 5
înnoptări;
- o persoană soseşte pe data de 25 august şi petrece 10 nopţi: trebuie înregistrată o sosire şi 7
înnoptări în august şi 0 sosiri şi 3 înnoptări în septembrie.

La rîndul 170 se înscrie numărul de sosiri ale vizitatorilor conform voucherelor turistice aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.
161). Alte tipuri de vouchere sau documente ce le-ar substitui nu se includ.
Numărul de camere existente în prima zi a lunii (cap. 2, rd. 2001) corespunde numărului de camere
destinate găzduirii turiştilor, înscrise în ultimul act de recepţie, deci inclusiv camerele închise provizoriu
din diverse motive (lipsă clienţi, reparaţii curente etc.), exceptînd camerele din structurile a căror activitate
este întreruptă pentru realizarea unor lucrări prin care se aduc modificări importante ale capacităţii de
cazare.
Numărul de locuri-pat în prima zi a lunii (cap. 2, rd. 2002) reprezintă numărul de locuri-pat care sînt
instalate în camerele existente (din cap. 2, rd. 2001). Nu se includ paturile suplimentare care se pot instala
în caz de necesitate.
La cap. 2, rd. 200 se completează numărul de camere oferite vizitatorilor de către structura de cazare în
luna de raport, se includ şi camerele închiriate (se exclud camerele temporar închise din diferite motive:
reparaţii, reconstrucţii, cele utilizate de lucrătorii structurii, camerele închiriate unor agenţi economici
pentru alte scopuri decît cazarea vizitatorilor). În cazul în care nu s-a pus la dispoziţia turiştilor în
întregime capacitatea structurii, este necesar de a indica numărul mediu de camere oferite.
Exemplul nr. 2: Hotelul dispune de o capacitate de 100 de camere. 10 zile au fost puse la dispoziţia
vizitatorilor toate 100 de camere, 5 zile au fost închise pentru reparaţii 20 de camere, restul zilelor din
lună au fost propuse pentru cazare toate 100 de camere.
Numărul mediu de camere oferite pentru cazare:
[(10x100) + (5x80) + (15x100)]/30 = 2900/30 = 96,66 sau = 97
La rd. 210 se înscrie suma camerelor efectiv oferite vizitatorilor zilnic de către structura de cazare, ţinînd
cont de numărul de zile în care a fost deschisă structura în perioada cercetată. Camera se consideră
populată (indiferent de numărul de paturi), dacă a fost cazat cel puţin un vizitator.
Exemplul nr. 3: Hotelul dispune de o capacitate de 10 camere. În luna cercetată, în 5 camere au fost
cazaţi vizitatori timp de 4 zile, în 3 camere – 10 zile, în 2 camere – 15 zile. Numărul de camere-zile efectiv
oferite (rd.210):
rd. 210 = (5 x 4) + (3 x 10) + (2 x 15) = 80 camere-zile
La rd. 220 se trece numărul de locuri-pat din camerele oferite vizitatorilor (cap. 2, rd. 200) (se exclud
paturile ce se pot instala suplimentar). În cazul în care nu toate locurile-pat au fost puse la dispoziţia
turiştilor, numărul mediu de locuri-pat se calculează analogic cu exemplul expus la rd. 200.
În rd. 230 se înscrie numărul de zile în care structura de cazare a fost deschisă, adică zilele în care a fost
posibilă cazarea vizitatorilor.
Numărul de personal ocupat cu activitatea de cazare turistică, inclusiv restaurant (bar, cafenea etc.)
reprezintă numărul de persoane care lucrează în structurile de cazare şi în restaurantul, barul, cafeneaua
etc. structurii de cazare în ultima zi de lucru a trimestrului de raport: salariaţi cu normă întreagă sau
redusă, inclusiv cei angajaţi pentru activităţi ocazionale sau sezoniere; persoanele absente pentru perioade
scurte, concedii medicale, concedii plătite. Nu se includ persoanele detaşate de la alte întreprinderi,
persoanele care satisfac stagiul militar şi cele absente pe o perioadă de timp nedeterminată.

