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CHESTIONAR ADRESAT TURIŞTILOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA-ORAŞ CÂMPINA
● Obiectiv: Identificarea nivelului de informare al turiştilor , comparativ între turismul judeţean
şi municipal- Câmpina
● Vă rog să vă exprimaţi părerea privind turismul prahovean ,în general, şi din Câmpina, în
special,;completând chestionarul de mai jos:
1. În ce categorie de turişti vă încadraţi?
 turişti români din judeţul Prahova
 turişti români din afara judeţului Prahova
 turişti străini din ţările învecinate României
 turişti străini din ţările Europei Occidentale
 turişti străini din ţări nespecificate mai sus
2. De câte ori aţi vizitat judeţul Prahova/Câmpina?
 o dată /niciodată
 de două ori/odată
 de mai multe ori
3. Cărora dintre următoarele surse de informare le datoraţi cunoaşterea acestui
judeţ/oraş?
 mass-media
 agenţiile de turism şi târguri de turism
 internet
 pliante şi cataloage
 relatări ale prietenilor şi rudelor
 altele .......................................
4. Care sunt motivele pentru care aţi ales ca destinaţie turistică judeţul Prahova/Câmpina?
 calitatea factorilor de mediu
 obiceiuri şi tradiţii specifice zonei
 frumuseţea peisajului
 liniştea şi calmul
 istoria zonei
 preţurile accesibile în comparaţie cu alte zone
 manifestări tradiţionale locale (ex: Festivalul Ţuicii, Caşcavelei ş.a.)
 spiritualitatea locului
 clima însorită
 apropierea de capitală
 alte motive ......................................................
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5.Pe ce perioadă se întinde de obicei sejurul dumneavoastră în judeţul Prahova /Campina?
 o zi
 un week-end
 3-6 zile
 peste 6 zile
6.Consideraţi că potenţialul turistic al judeţului Prahova/Câmpina este pus suficient în
valoare?
 da
 nu
7. Care consideraţi că sunt cele mai importante atracţii turistice din Prahova?
 Tradiţiile şi cultura
 Natura
 Sportul şi diversele activităţi de recreere
 Mănăstirile şi bisericile,castelele, muzeele
 Turismul rural
 Drumurile tematice (ex: Drumul Vinului)
 Altele. Care?.............................................................................................................
8. Care dintre urmatoarele adjective le consideraţi potrivite pentru a descrie cel mai bine
judeţul Prahova/Campina? (Alegeţi 3 adjective repezentative)
 prietenos
 tradiţional
 industrial
 agitat
 aglomerat
 poluat
 elegant
 neinteresant
 ospitalier
 dens
 curios
 rece
 curat
 natural
 divers
9. Care dintre urmatoarele adjective le consideraţi potrivite pentru a descrie cel mai bine
locuitorii judeţului Prahova/Câmpina? (Alegeţi 3 adjective repezentative)
 prietenoşi
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reci
curioşi
grăbiţi
modeşti
ingenioşi
ospitalieri
indiferenţi
petrecăreţi
zgârciţi

10. Cum consideraţi tarifele practicate în judeţul Prahova/Câmpina, în comparaţie cu
serviciile oferite ?
 foarte mari
 mari
 acceptabile
 mici
 foarte mici
11. În ce măsură sunteţi deranjat de efectele poluării datorate comportamentului
necorespunzător al turiştilor?
 foarte mult
 mult
 indiferent
 puţin
 deloc
12. Cine credeţi că ar trebui să se implice mai mult în educarea ecologică a turiştilor?
(bifaţi o variantă pentru fiecare rând)
Instituţii/grad de implicare
Şcoala
Familia
Mass-media
ONG-urile
Agenţiile de turism
Asociaţiile de promovare
Administraţia publică locală
Altele(precizaţi care)

Neimportant

Puţin
important

Indiferent

Important

Foarte
important
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13 . Exprimaţi-vă gradul de satisfacţie în legătură cu următoarele aspecte care
caracterizează serviciile turistice din judeţului Prahova/Câmpina pe care le-aţi vizitat
(bifaţi o variantă pentru fiecare rând):
Foarte
nemulţumit

Nemulţumit

Indiferent

Mulţumit

Foarte
mulţumit

1. Calitatea serviciilor de cazare
oferite în judeţul Prahova
2. Calitatea serviciilor oferite de
unităţile de alimentaţie publică
3. Calitatea serviciilor oferite de
unităţile de agrement
4. Facilităţi de tratament şi SPA-uri
5. Servicii auxiliare oferite turiştilor
6. Atitudinea şi comportamentul
prestatorilor de servicii turistice
7. Nivelul pregătirii angajaţilor din
sectorul turistic din judeţul Prahova
8. Organizarea unor evenimente
speciale
9.Părerea generală despre şederea în
judeţul Prahova
14. Dacă consideraţi că există, care credeţi că sunt elementele care influenţează pozitiv
turismul prahovean?
 calitatea factorilor de mediu
 obiceiuri şi tradiţii specifice zonei
 frumuseţea peisajului
 liniştea şi calmul
 monumentele istorice
 modul în care sunt amenajate şi întreţinute atracţiile turistice
 infrastructură (ex: drumuri, poduri)
 facilităţile pentru agrement
 facilităţile pentru turismul de afaceri
 facilităţile pentru turismul balneomedical
 păstrarea specificului tradiţional
 dotările pentru cazare şi alimentaţie
 posibilitatea de acces la anumite atracţii turistice în formă organizată
 posibilitatea de acces la anumite atracţii turistice în formă individuală
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15. Dacă consideraţi că există, care credeţi că sunt elementele care influenţează negativ
turismul prahovean?
 Poluarea
 Caracterul industrial al judeţului/ oraşelor
 Lipsa de amenajare turistică (ex: semnalizare turistică, centre de informare turistice ş.a.)
 Infrastructură (ex: drumuri, poduri)
 facilităţile pentru agrement
 facilităţile pentru turismul de afaceri
 facilităţile pentru turismul balneomedical
 deteriorarea specificului tradiţional
 dotările pentru cazare şi alimentaţie
 posibilitatea de acces la anumite atracţii turistice în formă organizată
 posibilitatea de acces la anumite atracţii turistice în formă individuală
16. Intenţionaţi să reveniţi în judeţul Prahova/Câmpina?
 Da. De ce?
.....................................................................................................................................
 Nu De ce ?
.....................................................................................................................................
17. Ce anume căutaţi atunci când vă alegeţi o anumită destinaţie de vacanţă ?
 Odihna
 Ineditul locaţiei
 Recreerea
 Divertismentul
 Aventura
 Tradiţiile
 Gastronomia locală
 Posibilitatea practicării sporturilor diverse
 Vizitarea obiectivelor religioase, culturale
 Altele.Care?...........................................................................................................................
18. Cu câte persoane călătoriţi de obicei?
Număr total de persoane

Din care: adulte

Din care: copii

În încheiere vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări de identificare:
1.
Sex :
 Feminin
 Masculin
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2.





3.




4.




5.




În ce categorie de vârstă vă încadraţi?
Sub 24 ani
25-34 ani
35-49 ani
Peste 50 ani
Studii:
Primare
Medii
Superioare
Situaţie familială :
Căsătorit cu copii
Căsătorit fără copii
Necăsătorit
Venitul lunar pe familie
sub 1000 RON
între 1000– 2500 RON
peste 2500 RON
Vă mulţumim pentru colaborare

