PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică lunară referitoare la "Frecventarea structurilor
de primire turistică cu funcțiuni de cazare" ( TURISM 1 A) pentru sosirile şi înnoptările în structurile
de primire turistică cu funcțiuni de cazare, în conformitate cu Regulamentul (U.E) nr.692 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la
turism şi de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului.
Datele referitoare la sosirile vizitatorilor străini în România şi la plecările vizitatorilor români în
străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, se obțin lunar din surse administrative ‐
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
2. 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.
Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană
este înregistrată în evidența structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul
tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului
menționat. Sunt incluse aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de
turişti).
Din punct de vedere statistic, "vizitator internațional" înseamnă orice persoană care călătoreşte
către o țară, alta decât aceea în care îşi are în mod obişnuit reşedința, pentru o perioadă care să
nu depăşească 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea unei activități
remunerate în țara vizitată.
"Sosiri" reprezintă unitatea de măsură pentru vizitatorii străini înregistrați la intrarea în țară;
"Plecări" reprezintă unitatea de măsură pentru vizitatorii români care călătoresc în străinătate
înregistrați la ieşirea din țară.
Numărul de sosiri sau plecări ale vizitatorilor este diferit de numărul persoanelor care intră în țară,
respectiv ies din țară. Aceeaşi persoană din străinătate poate realiza mai multe călătorii în țară, în
perioada respectivă, fiind înregistrată de fiecare dată ca o nouă sosire. În acelaşi mod se
procedează la plecările vizitatorilor români în străinătate.
Categoriile următoare de călători sunt excluse din sosirile şi plecările vizitatorilor internaționali:
‐ imigranții şi emigranții;
‐ diplomații, reprezentanții consulari şi membrii forțelor armate când se deplasează spre/dinspre
locul unde trebuie să‐şi exercite misiunea, într‐o altă țară;
‐ refugiații şi nomazii.
Țara de origine a vizitatorului internațional se stabileşte după cetățenia înscrisă în paşaportul
vizitatorului.
3. Cercetarea statistică referitoare la "Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de
cazare" se adresează tuturor structurilor de primire turistică cu o capacitate de cazare de minim 10
locuri pat care funcționează în luna de referință şi care au autorizație de funcționare de la
Autoritatea Națională pentru Turism– circa 5100 operatori economici.
4. Datele sunt provizorii şi periodic pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează
retroactiv de către operatorii economici.

