PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică trimestrială prin sondaj, referitoare la
„Cheltuielile turistice ale nerezidenților” (ACNER) care are ca scop culegerea de date trimestriale
referitoare la cheltuielile nerezidenților cazați în structurile de primire turistică (hoteluri şi
pensiuni turistice), în vederea compilării anuale a Contului Satelit de Turism de către INS şi
respectiv, trimestriale a Balanței de Plăți de către Banca Națională a României.
2 Concepte şi definiții
Sosirea unui turist într‐o structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică se
înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită
una sau mai multe nopți. În fiecare structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică se
consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa
neîntreruptă.
3. Sfera de cuprindere: Turiştii nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică (hoteluri şi
pensiuni turistice) selectate într‐un eşantion de structuri de cazare colective, clasificate de către
Autoritatea Națională pentru Turism.
4. Eşantionul anchetei: Pentru structurile de cazare turistică (hoteluri şi pensiuni turistice),
eşantionul stabilit este de tip cut‐off. Astfel sunt cercetate exhaustiv structurile selectate peste un
prag care asigură un grad de reprezentativitate din punct de vedere al numărului de turişti
nerezidenți de peste 90%. Astfel au fost selectate:
¾ Structurile de cazare (hoteluri şi unități similare) care au avut peste 650 turişti străini cazați
în anul anterior culegerii datelor;
¾ Pensiunile turistice cu peste 150 de turişti străini cazați în anul anterior culegerii datelor;
Numărul turiştilor nerezidenți (străini) care completează anual chestionarele statistice ACNER
este de aproximativ 40 000.
5. Metoda de înregistrare a datelor: Culegerea datelor pe teren se face cu recepționerii care
lucrează în structurile de cazare turistică. În momentul sosirii turiştilor străini în structura de
cazare turistică, după ce se înregistrează la recepție, sunt rugați de către recepționer să
completeze chestionarul referitor la cheltuielile turistice ale nerezidenților cazați în structurile de
cazare turistică colective (ACNER), chestionar pe care trebuie să‐l restituie la recepție, la sfârşitul
sejurului petrecut în structura de cazare.
Metoda de înregistrare a datelor este auto‐înregistrarea, turistului nerezident fiindu‐i înmânat un
chestionar tradus în limba străină pe care o preferă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
rusă, maghiară).

