
  
 

 

 

 

CHESTIONAR DE INTERES 
adresat reprezentanţilor pensiunilor turistice  

din comunele Pojorâta, Fundu Moldovei, Sadova, Vama 

 

 
Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava 
implementează Proiectul „Menţinerea integrităţii ecologice şi economice în spaţiul rural din 
vecinătatea Sitului Natura 2000 Rarău- Giumalău”, Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei 
prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 

În contextul proiectului, Fundaţia Speologică “Club Speo Bucovina” îşi propune să contribuie la 
respectare principiilor turismului durabil în localităţile aflate în apropierea ariei protejate Rarău – Giumalău 
printr-o campanie de responsabilizare a administratorilor de pensiune, a angajaţilor din pensiunile turistice 
şi a turiştilor. În acest scop, Fundaţia Speologică va organiza în toamnă 5 sesiuni de instruire, va iniţia 
activităţi de evaluare a pensiunilor din perspectiva respectării principiilor turismului durabil şi activităţi de 
asistenţă şi consultanţă pe perioada de implementare a proiectului, activităţi adresate 
întreprinzătorilor/angajaţilor în turism din localităţile Vama, Pojorâta, Sadova şi Fundu Moldovei.  

În acest sens, dorim să aflăm cât de interesaţi sunteţi de participarea dumneavoastă la aceaste tipuri de 
activităţi în vederea selectării pensiunii pe care o reprezentaţi în grupul ţintă al proiectului. 

 
 

1. 
Denumire  

pensiune turistică 

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

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

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

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

1. Comuna Fundu Moldovei  

2. Comuna Pojorâta  

3. Comuna Sadova 

4. Comuna Vama 
 

 

2. Clasificare  ............. margarete. 

 

 

3. 

Persoane de 

contact 

Date de contact 

Administrator / manager pensiune (nume, prenume) ....................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Telefon fix ..................................................., telefon mobil: ............................................. 
 
E-mail ............................................................................................................................... 
 

 

 

4. 
Adresa (locaţia) 

pensiunii 

Localitate ..................................................., strada ........................................................,  
nr. ..........., comuna ........................................................., cod poştal .............................. 

 

 

5. 

Calitatea sau 

funcţia pe care o 

aveţi în cadrul 

pensiunii 

1. Administrator pensiune 

2. Membru asociat pensiune 

3. Manager pensiune 

4.  Altă funcţie (care?) ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

6. 

Vechimea 

(experienţa) în 

câmpul muncii 

1. Peste 20 de ani 

2. 15-20 de ani 

3. 10-15 ani 

4. 5-10 ani 

5. 2-5 ani 

6. Mai puţin de 2 ani 

  

7. 
Pregătirea în 

domeniu 

1. Studii liceale în domeniu (tehnician în turism) 

2. Studii universitare de licenţă în domeniu 

3. Studii universitare de masteat în domeniu 

4. Cursuri de calificare în turism (administrator pensiune, manager în turism) 

5. Cursuri de calificare în turism (ghid sau agent de turism) 

6. Alte cursuri de calificare în turism (care?) ............................................................... 

7. Fără calificare în domeniu 
 

 

8. 

Pensiunea pe care o 

reprezentaţi este 

interesată de dez-

voltarea turismului 

durabil în zona 

Sitului Natura 2000 

Rarău-Giumalău? 

1. Da 

2. Din anumite puncte de vedere, da 

3. Din anumite puncte de vedere, mai degrabă nu 

4. Nu 

5. Nu ştiu/Nu răspund 
 

 

9.  

Consideraţi că 

dezvoltarea durabilă 

a zonei Rarău-

Giumalău poate 

aduce beneficii 

pensiunii dvs.? 

1. Da 

2. În mare măsură 

3. Probabil că da 

4. Nu cred că pensiunea are vreun câştig de pe urma dezvoltării turismului în zonă 

5. Nu 

6. Nu ştiu/Nu răspund 
 

 

Cât de interesat sunteţi de următoarele teme de instruire care conduc la dezvoltarea turismului durabil în zonă? 

 
 

10. 

Turism durabil în 

Situl Natura 2000 

Rarău-Giumalău 

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 
 

11. 

Managementul 

durabil al firmei 

(pensiunii) 

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 
 

 

12. 

Aprovizionare – 

valorificare produse 

locale 

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 

 

 



  
 

 

 

 

13. 

Managementul 

turiştilor într-o arie 

protejată 

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 
 

 

14. 
Interpretarea 

traseelor tematice  

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 
 

 

 

15.  

Precizaţi care sunt , din 

punctul dvs. de vedere, 

alte posibile domenii de 

interes 

Doar dacă 
consideraţi 
că este 
cazul. 

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

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

 

16. 

Aţi fi dispus să luaţi parte sau să 

delegaţi pe altcineva dintre angajaţii 

pensiunii să participe la stagiul 

complet de instruire  ( 5 teme) ? 
Notă: pot fi persoane diferite din cadrul 

aceleiaşi pensiuni 

1. Da 

2. Probabil ca da 

3. Nu 

 
 

17. 

Cum aţi prefera să 

se desfăşoare 

sesiunea de 

instruire? 

1. Câte un modul de 2 zile pe săptămână, în cursul săptămânii 

2. Cumulat, câte două module pe săptămână (4 zile/săptămână) 

4.  În week-end (vineri şi sâmbăta) 

6. Altă opţiune (care?) ................................................................................................. 

 

18. 

Sunteti interesat ca pensiunea dvs. sa 

beneficieze de o evaluare initiala si finala din 

perspectiva respectarii principiilor 

turismului durabil?  

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 

 

19. 

Sunteti interesat ca pensiunea dvs. sa 

beneficieze de asistenţă si consultanţă 

gratuita pe perioada proiectului pentru ca 

afacerea dvs. să înceapă să implementeze 

principiile turismului durabil?  

1. Foarte interesat 

2. Interesat 

3. Parţial interesat 

4. Indiferent 

5. Nu ştiu/Nu răspund 

 

20. 

Aţi iniţia, la 

recomandarea 

expertilor,  

activităţi care pot 

da caracter durabil 

afacerii dvs.? 

1. Da 

2. Probabil ca da 

3. Nu 

4. Nu ştiu/Nu răspund 

                                                                                       Vă mulţumim pentru sprijinul acordat! 
 
Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru 

Uniunea Europeană extinsă 


