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CHESTIONAR PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL 

 

1.Care sunt obiectivele arhitecturale și  stilurile arhitectonice urbane și rurale  atractive din 

zona Câmpinei? 

……………………………………………….................................................................................... 

2. Care sunt obiceiurile gastronomice calendaristice tradiționale zonei? 

……………………………………………………………................................................................ 

3. Care sunt atracțiile cultural religioase ale zonei? 

………………………………………………............................................................................. 

4. Care sunt manifestările cultural muzicale ale zonei :festivaluri,concerte, tarafuri, etc? 

...…………………………......................................................................................................... 

5 Ce tradiții  și târguri meșteșugărești sunt în zona Câmpinei? 

…………………………………………….................................................................................... 

6 .Ce manifestări de memorare a pesonalităților culturale ale zonei sunt? 

………………………………………......................................................................................... 

7. Care sunt atractiile culturale muzeografice,expoziții,case memoriale în zonă? 

…………………………………………………………………..................................................... 

8 Care sunt obiceiurile de  viață, nuntă, botez, inmormântări, alte sărbători din zona 

Câmpinei? 

…………………………………………………................................................................................ 

mailto:secretariat@cinaq.org


9. Care sunt diferențierile culturale determinate de multiculturalitatea etnică și 

multiconfesională a populației din zona Câmpinei? 

.................................................................................................................................................. 

10.Ce patrimoniu undustrial si infrastructura au marcat evolutia economica a zonei? 

……………………………………………………....................................................................... 

11. Care sunt atracțiile geografice, de relief ,climaterice ale zonei? 

………………………………………………………………………………................................... 

12. Care sunt influențele evoluției progresului economic și industrial  asupra profilului 

educațional și profesional al populației zonei? 

………………………………………………………………………................................................ 

13. Care sunt confluențele  economico-culturale ale zonei determinate de poziția 

geopolitică-fosta vamă Valea Prahovei-Ardeal? 

……………………………………………….............................................................................. 

14. Ce potenţial de atracţie turistică (relief,ape, floră faună etc.), există în acestă  zonă 

subcarpatică   în măsură să potenţeze turismul cultural? 

 

……………………………………………………………….......................................................... 

 

15.Cum influențează mediul educațional și vocațional profilul cultural  profesional  al 

locuitorilor din zonă? 

 

………………………………………………………………………................................................ 

 

16.Ce parcuri și arii protejate fac deliciul cultural atractiv al zonei? 

 

……………………………………………………….................................................................... 

 

17.Care sunt atracțiile etnofolclorice și muzicale ale patrimoniului cultural specific zonei  

muscelene,prahovene ? 

 

 ……………………………………………………………………................................................. 

18. Ce propuneri strategice pentru promovarea patrimoniului cultural  al zonei aveți? 

………………………………………………………………………………………. 

 

 



19.Preferaţi turismul cultural integrat pe termen de:  

a) 14-21 zile;  

b) 10-12 zile;  

c) 5-7 zile ; 

d) 2-3 zile;  

e) sfârşit de săptămână 

 


