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Introducere 
 
Într-o lume globalizată, turismul este recunoscut ca unul dintre sectoarele economice cu cea mai 

dinamică creștere, care atrage numeroase activități economice externe (Creaco & Querini, 2003; Reddy, 
Basha & Kumar, 2014). De altfel, multe țări și regiuni în curs de dezvoltare au reușit să-și dezvolte 
economiile naționale prin sporirea contribuției turismului în cadrul acestui proces.  

În același timp, turismul este privit ca un instrument de dezvoltare regională, care ajută la crearea de 
noi activități economice locale. Astfel, conform Organizației Mondiale a Turismului a Națiunilor Unite, la 
nivel global, și în special în țările în curs de dezvoltare, turismul este privit ca un instrument semnificativ 
de promovare a dezvoltării economice și de atenuare a sărăciei, ca o pârghie de susținere și promovare a 
sectoarelor economice tradiționale (UNWTO, 2002). 

La nivel global, turismul s-a dovedit a fi un sector economic care contribuie în mod esențial la crearea 
de locuri de muncă, atât în sectoarele formale, cât și în cele informale, la îmbunătățirea calității vieții și 
atragerea de valută. Este recunoscut faptul că sectorul turistic servește ca o formă alternativă de export, 
contribuind la îmbunătățirea balanței de plăți a unei țări sau regiuni și la creșterea economică generală. 
Din aceste motive, foarte multe regiuni cu potențial turistic important s-au concentrat pe turism ca 
alternativă de creștere economică (Khalil, Kakar & Malik, 2007; Valle & Yobesia, 2009; Kruja, Lufi & Kruja, 
2012). 

Turismul, considerată una dintre cele mai mari industrii din lume, contribuie cu unul din unsprezece 
locuri de muncă locuri de muncă la nivel global (UNWTO, 2014). Astfel, potrivit Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), sectorul turismului necesită o forță de muncă intensă și 
permite o relativă ușurință de intrare pe piață, cu bariere limitate.  

Din perspectiva planificării teritoriale, factorii politici au identificat dezvoltarea turismului drept o 
soluție pentru crearea de noi locuri de muncă, dar și pentru ocuparea unui număr mare de tineri șomeri 
sau oameni cu calificare redusă. Turismul depinde de oameni, de resurse naturale, de infrastructură și 
investiții de capital, în vederea asigurării de servicii și produse de calitate. O forță de muncă bine pregătită 
va asigura o mai mare competitivitate a acestui sector și va crește potențial eficacitatea piețelor aflate în 
schimbare rapidă (OCDE, 2010). 

Din perspectiva viitoare, turismul este un sector cu o tendință evidentă de creștere, chiar dacă acesta 
a fost puternic afectat de criza pandemică de Covid-19. Factorii posibili care pot contribui la creșterea 
turismului sunt: creșterea populației, creșterea veniturilor, globalizarea și integrarea economiilor 
mondiale. Prin urmare, modelele de îmbunătățire a managementului turismului pot avea un efect pozitiv 
asupra economiei în ansamblul său (OAS, 2010).  

Pentru a avea un sector de turism dezvoltat la nivel local/regional, sunt necesari o serie de factori care 
presupun stabilitatea și angajamentul politic, investițiile în infrastructură, politici de planificare eficiente, 
participarea largă a tuturor părților interesate, promovarea punctelor forte, a antreprenoriatului și a 
parteneriatelor. 

Potențialul turismului de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică se bazează pe unicitatea 
sectorului, dată de o serie de factori unici precum: diversificarea economiei, o cultură unică, atracții 
naturale etc. În același timp, necesitând o forță de muncă intensivă, turismul susține o gamă largă de 
competențe locale, de la abilități mai scăzute și până la cele mai înalte. De asemenea, turismul 
promovează dezvoltarea întreprinderilor la nivel local și dezvoltarea infrastructurii și a rețelelor de 
comunicații.  

Sectorul turismului prezintă legături puternice cu alte sectoare economice, legături a căror optimizare 
susține dezvoltarea economică. Legăturile cu sectoare precum comerțul cu amănuntul, agricultura, 
transportul și construcțiile vor spori efectul multiplicator local și, în cele din urmă, vor crea o creștere 
economică mai bună, cu mai multe oportunități de angajare (Akama & Kieti, 2007).  

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a turismului, Fondul Monetar Internațional (FMI) propune o 
serie de linii strategice care să vizeze: 

• identificarea și protejarea bunurilor naturale și culturale care permit avantajul comparativ în turism 
pentru o anumită regiune/zonă; 
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• asigurarea participării locale și a implicării/responsabilităților în dezvoltarea turismului; 
• dezvoltarea capacității instituțiilor și infrastructurii; 
• formularea unei strategii de dezvoltare turistică cuprinzătoare și integrată ca parte a strategiei de 

dezvoltare economică locală, incluzând aspecte precum marketingul, reducerea criminalității și a 
corupției, promovarea turismului intern etc. 

România deține un important potențial turistic, format dintr-o gama largă de obiective naturale, 
culturale și istorice, iar capacitatea de cazare turistică (hoteluri, cabane, hanuri, tabere) a țării 
înregistrează o tendință de creștere.  

Județul Prahova se constituie într-o destinație turistică atractivă, diversificată, atât din punct de vedere 
al elementelor care aparțin cadrului natural (principalele repere ale ofertei turistice), cât și din punctul de 
vedere al ofertei culturale, în special datorită prezenței unor monumente istorice intrate deja în circuitul 
turistic internațional și incluse pe listele „monumentelor istorice” ale CIMEC. Principalele localități de 
interes turistic din zonă sunt: Azuga (stațiune climaterică și turistică montană de interes național, stațiune 
turistică pentru sporturile de iarnă), Breaza (stațiune turistică montană de interes local), Bușteni (stațiune 
turistică montană de interes național), Comarnic, Cornu (locul ideal pentru relaxare și odihnă), Poiana 
Câmpina, Sinaia (stațiune turistică montană de interes național). De asemenea, Valea Teleajenului și Valea 
Slănicului, cu stațiunile lor renumite (Vălenii de Munte, Cheia, Slănic) completează potențialul turistic al 
acestui județ. Fiecare stațiune prezintă particularitățile sale și propriile facilități de cazare și tratament. 

Elaborată sub coordonarea Consiliului Județean Prahova, și în strânsă colaborare cu partenerii locali și 
regionali, STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA (2022-2032) 
furnizează un suport coerent pentru dezvoltarea viitoare a sectorului turistic în cadrul județului, bazată 
pe conceptul de dezvoltare durabilă. În acest sens, documentul reprezintă o bază strategică pentru 
elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale și locale. Documentul 
urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică a actorilor relevanți din județ, astfel încât intervenţiile şi 
activităţile necesare creării unui sector de turism dinamic şi competitiv, bazat pe valorificarea în mod 
durabil a resurselor și potențialului natural și antropic, să se concentreze asupra priorităților cheie 
identificate pe parcursul prezentei strategii. Totodată, acest document de planificare strategică își 
propune ca, respectând principiul dezvoltării durabile, să continue și să analizeze direcțiile de dezvoltare 
formulate atât de documentele strategice de la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare a 
Turismului 2019 – 2030, Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021-2027, Strategia 
naţională de dezvoltare a ecoturismului în România 2017-2026 etc.). Strategia este totodată armonizată 
cu principalul document strategic de la nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud 
Muntenia 2021–2027, care ține seama de lecțiile învățate în perioadele anterioare de programare.  

Dezvoltarea durabilă a turismului presupune măsuri și acțiuni specifice care să conducă la creșterea 
valorii adăugate, generată de acest sector la nivel județean, dar și regional, și la valorificarea resurselor și 
a avantajelor competitive date de potențialul turistic. În acest sens, Consiliul Județean Prahova este 
puternic angrenat în realizarea acestei strategii de dezvoltare durabilă a turismului, acordând o atenție 
majoră îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din județul Prahova.  

În cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova, sectorul turism ocupă un loc strategic, 
în cadrul Obiectivului General II, intitulat Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului 
și a competitivității sectoriale, în cadrul Obiectivului Specific II.5 - Consolidarea și modernizarea turismului 
prahovean – factor de progres economico-social al județului.  

Obiectivul Specific II.5 arată că județul Prahova oferă atracții turistice remarcabile, care ilustrează 
întreaga paletă de atracții specifice turismului peisagistic – montan, turismului balnear, turismului cultural 
– istoric, turismului tematic, turismului religios, turismului de afaceri etc. Cadrul natural oferit de Valea 
Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Slănicului, Valea Doftanei, Munții Bucegi, la care se adaugă 
numeroasele stațiuni turistice și dotările de care acestea dispun, alături de o serie de alți factori (populație 
numeroasă, important centru de afaceri, universitar, traversat de principalele căi rutiere și feroviare ce 
fac legătura cu restul țării) fac ca județul Prahova să se situeze printre primele județe ale țării, din punct 
de vedere al numărului de turiști cazați. În același timp, infrastructura de transport se constituie într-un 
factor de limitare a dezvoltării turismului în zona montană.  
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Din Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în județul Prahova , rezultă că sectorul turism 
reprezintă un sector important, în special din perspectiva potențialului de dezvoltare pe care îl are, dar și 
prin efectul de multiplicare generat. Turismul beneficiază de bogăția și diversitatea elementelor și 
resurselor naturale, dar și a celor de natură antropică. Ocuparea populației în turism, deși în ușoară 
creștere, rămâne mică pentru un județ cu un potențial turistic peste medie. Mai mult, evoluția 
demografică și cea a ratelor de ocupare în orașele stațiune de pe Valea Prahovei arată că acest sector nu 
reușește să fie un motor de dezvoltare pentru aceste localități.  

Conducerea Consiliul județean Prahova are responsabilități în coordonarea strategică a procesului de 
implementare a strategiei de dezvoltare durabilă a turismului. Responsabilii nominalizați în Planul de 
măsuri de dezvoltare durabilă a turismului au responsabilități în coordonarea operațională a 
implementării acestuia. Persoanele responsabile din cadrul Consiliului Județean Prahova, a UAT-urilor din 
județ și din partea celorlalte părți interesate nominalizate în planul de măsuri vor comunica în permanență 
angajaţilor, părților interesate și comunității Județului Prahova, stadiul implementării măsurilor prioritare 
din plan (prin mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem intranet, buletine informative, 
rețele sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 
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Capitolul 1: Cadrul natural al Județului Prahova 
 

1.1. Prezentare generală 

Județul Prahova este străbătut de meridianul de 
26°01’ longitudine estică, intersectându-se cu 
paralela de 45°06’ longitudine nordică, se află în 
partea central-sud-estică a României, în zona 
central-nordică a Munteniei, în bazinele 
hidrografice ale râurilor Prahova și Teleajen, 
străjuit la N de versantul de E al Munților Bucegi 
și de culmile sudice ale Munților Baiului, 
Grohotiș, Ciucaș și Tătaru, având ca vecinătăți la 
N-NV județul Brașov, la E-NE județul Buzău, la 
sud-est județul Ialomița, la sud județul Ilfov, la 
vest, județul Dâmbovița. 

Județul Prahova are o suprafață de 4.716 km2, 
reprezentând 13,7% din suprafața totală a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia și circa 2% 
din suprafața României. Între elementele 
cadrului natural, două – relieful și clima – sunt 
cele mai importante, ele imprimând peisajului 
trăsăturile definitorii și funcționalitatea. Acestea, 
și în special relieful, sunt elemente majore, de 
fundament și cadru, ce se regăsesc deopotrivă în 
esența și aspectele exterioare ale fiecărui peisaj. 
Celelalte elemente naturale apele (hidrografia), 
vegetația, fauna și solurile au și ele un rol 
deosebit în definirea peisajului. 

 

 Peisajul montan este absolut preponderent, fie 
că este vorba de masive propriu-zise, văi strâmte 
sau largi, ori bazinete depresionare. Nota 
dominantă o dau catenele muntoase. În această 
arie se întâlnesc munți cu o structură geologică 
extrem de variată, cu valori cuprinse între 1000 
m și 2507 m.  

1.2.1. Unități muntoase  

Unitățile muntoase de pe arealul județului 
Prahova sunt următoarele: 

• Munții Bucegi - sectorul estic ce include în 
întregime renumitul abrupt Coștila – 
Caraiman și cea mai mare parte a Platoului 
Bucegi. 

• Munții Predealului (Clăbucetele 
Predealului) – sectorul sudic, respectiv 
versantele sudice ale culmii Dihamului ce 
domină spre sud Valea Cerbului. 

• Munții Baiului (Gârbovei sau Sinaiei) – 
partea centrală și sudică între Prahova în 
vest, Doftana munteană în est, linia 
Vârfului Paltinului 1900 m – Pasul Predeluș 
1290 m în nord și abruptul spre Subcarpați 
în sud. 

• Munții Grohotiș între Doftana muntoasă 
în vest și Teleajen în est, iar în sud până la 
izvoarele Tărlungului și Pasul Bratocea 
(1267 m). 

• Munții Ciucaș, în întregime, între Teleajen 
și Telejenel. 

• Munții Tătarului între Telejenel în vest și 
limita estică a județului. 

Munții Bucegi reprezintă cel mai important 
masiv al regiunii și prezintă o structură geologică 
variată, relieful având altitudinea maximă de 
2507 m în Vârful Omu. Munții sunt împărțiți între 
cele trei județe, Prahova (jumătatea estică), 
Dâmbovița (partea vestică) și Brașov 
(extremitatea nordică). 

Munții constituie un puternic nod orografic ale 
cărei limite sunt în general clare, identificându-
se de regulă cu abrupturi. În est, Munții Bucegi 
domină prin cel mai spectaculos abrupt din țară 
Valea Prahovei. În vest limita este dată, în 
principal, de Valea Brăteiului care îi desparte de 
Munții Leaota. În sud, prin colinele Dichiului, 
aceștia domină Valea Ialomicioara Mare, iar în 
nord domină prin abrupturi Munceii Predealului 
- cunoscut și sub numele de Clăbucetele 
Predealului (sub această denumire apar munții 
cuprinși între Postăvarul la nord, Bucegi – Leaota 
la sud, culoarul Bran-Rucăr în vest și Piatra Mare 
- Gârbova în sud și est). 

Trăsăturile peisajelor Bucegilor se reflectă în 
structura geologică asupra căreia au acționat 
ulterior factorii exogeni. Peste fundamentul 
cristalin stau groase depozite sedimentare 
preponderent calcaroase în ramura vestică 
(Culmea Strunga spre Valea Ialomiței), sau 
conglomerate (de tip calcaros, cristalin sau 
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grezos), mai ales în partea răsăriteană. Structura 
geologică și geneza – întreg masivul este un 
sinclinol (pod) suspendat cu un ax adâncit și 
înclinat nord-sud în care pătrunde Valea 
Ialomiței – au imprimat factura morfologică 
actuală.  

În ansamblu, Bucegii au aspectul unei uriașe 
potcoave cu arcuirea maximă în nord, în vârful 
Omu, de unde înălțimile scad treptat pe cele 
două laturi către sud, de la 2507 m la 1900 m și 
chiar sub 1700 m către Ialomicioara Mare. 
Ramura răsăriteană, cea mai extinsă, întrunește 
trăsăturile cele mai contrastante: domină Valea 
Prahovei printr-un abrupt impresionant de 1200-
1500 m (abruptul Coștila – Caraiman – Sepi), care 
este de fapt o crustă uriașă, cu pante cuprinse 
între 45 și 90 de grade și un relief structural în 
care polițele, cunoscute sub numele de brâne, 
sunt caracteristice; la partea superioară, 
aspectul general este acela de pod ușor vălurit 
înclinat în partea de nord-sud (de la 2200 m la 
1900 m), ceea ce explică și termenul larg utilizat 
de ”Platoul Bucegilor”.  

De menționat că acest pod, spre Ialomița, 
prezintă un abrupt, dar mai puțin pronunțat 
(circa 400-500 m) și fără relief structural (brâne). 
Ramura vestică a Bucegilor, ce pornește din zona 
Omu, se desfășoară între Ialomița și Brătei și este 
cunoscută sub numele generic de ”Culmea 
Strunga”. Altitudinal coboară, de la nord la sud, 
de la circa 2488 m în Vârful Colții Obârșiei, la sub 
1700 în Munții Lespezi. Morfologic, această 
ramură se prezintă ca o înșiruire de culmi 
paralele și perpendicular pe Valea Ialomiței, ca 
urmare a detașării lor de către afluenții acesteia. 

În cuprinsul Bucegilor se disting o serie de culmi 
cu altitudini, morfologie și peisaj specific, cele 
mai importante fiind următoarele: 

→ Către Valea Prahovei (șirul Prahovean al 
Bucegilor): 

 Masivul Coștila (2490 m), între Valea 
Cerbului și Valea Albă; 

 Masivul Caraiman (2384 m), între Valea 
Albă și Valea Jepilor; 

 Masivul Jepii Mici (2143 m), între Valea 
Jepilor și Valea Urlătoarea Mare; 

 Masivul Jepii Mari (2071 m), între Valea 
Urlătoarea Mare și Valea Babei; 

 Masivul Piatra Arsă (2001 m), între Valea 
Babei și Valea Peleș; 

 Masivul Furnica (2103 m), între Valea 
Peleș și Valea Zgărbura; 

 Masivul Colții lui Barbeș (2029 m în 
Vârful cu Dor), între Valea Zgărbura și 
Izvorul Dorului; 

 Munții Vânturiș (1923 m), între Izvorul 
Dorului și Ialomicioara Mare. 

→ Către Valea Ialomiței (Șirul din estul Ialomiței 
al Bucegilor): 

 Munții Babele (2292 m), între Valea 
Șugările și Valea Cocora; 

 Munții Cocora (2169 m), între Valea 
Cocora și Valea Lăptici; 

 Muntele Lăptici (1932 m), între Lăptici și 
Valea Blana; 

 Valea Blana (1883 m), între Valea Blana 
și Valea Nucetu; 

 Muntele Nucet (1896 m), între Valea 
Nucetu și Valea Oboarele; 

 Muntele Oboarele (1712 m), între Valea 
Oboarele și Valea Dichiu; 

 Muntele Dichiu (1713 m), între Valea 
Dichiu și Valea Ialomicioara Mare. 

→ Munții din rama vestică a Bucegilor (Șirul 
Ialomițean vestic) 

 Culmea Obârșiei (2488 m), între Valea 
Sugările și Valea Ialomiței; 

 Muntele Doamnele (2406 m), între Valea 
Ialomiței și Valea Doamnei; 

 Muntele Bătrâna (2189 m), între Valea 
Doamnei și Valea Horoabei; 

 Munții Strungile Mari (2162 m), între 
Colții Țapului și Șaua Strunga; 

 Muntele Tătaru (1998 m), între Șaua 
Strunga și Valea Mircea; 

 Muntele Deleanu (1904 m), între Valea 
Mircea și Valea Bolboci; 

 Muntele Lucăcilă (1686 m), între Valea 
Bolboci și bazinetul Zănoaga; 

 Muntele Lespezi (1686 m), între Cheile 
Zănoagei și Valea Brătei. 

→ Culmile nordice desprinse din Vârful Omu 
(2507 m) 
 Muntele Moraru (circa 2450 m), între 

Valea Cerbului și Valea Moraru; 
 Muntele Bucșoiului (2492 m), între Valea 

Morarului și Valea Glăjăriei; 
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 Culmea Scara – Gaura (2421 m), între 
Valea Gaura și Valea Poarta; 

 Culmea Padina Crucii, între Valea 
Mălăiești și Valea Țigănești; 

 Culmile Țigănești și Clincea în nord-vest, 
aproximativ între Valea Țigănești și Valea 
Poarta. 

Între elementele de peisaj cu o deosebită valoare 
pentru activitatea de turism pot fi enumerate 
câteva atracții: 

• Obiectivele depind de relieful structural, 
prezente prin bârne (polițe), în sectorul 
nordic și prahovean al Bucegilor, precum 
și prin chei ori stânci cu aspect 
antropomorf, în lungul Ialomiței și 
respectiv pe Platoul Bucegi; 

• Relieful glaciar din sectorul nordic, 
reprezentat prin formele specific ale 
genului (circuri, văi glaciare, praguri, 
morene etc.); 

• Peisajele alpine, la peste 1900 - 2000 m 
marcate de prezența elementelor 
floristice relicte (jnepeniș) sau foarte rare 
cum sunt smirdarul, zimbrul etc.; 

• Zonele favorabile schiului și alpinismului. 

Munții Predealului (Clăbucetele Predealului) 
sunt situați între Munții Bucegi în sud și Munții 
Bârsei în nord și constituie o grupă de muncei cu 
altitudini de 1250 – 1500 m dominată de masive 
proeminente care depășesc 1700 m. Această 
unitate muntoasă se prezintă ca o asociere de 
culmi rotunjite sau prelungi, precum și văi largi 
sau pasuri de înălțime cu aspect de șei relativ 
largi (pasul Predeal – 1040 m). În fizionomia de 
ansamblu rezidă și oronimele ”Clăbucet” și 
”Predeal-uri”, fiind semnificative numele unor 
culmi cum sunt: Clăbucetul Baiului, Clăbucetul 
Taurului, Muntele Clăbucet, Clăbucetul Azugii 
etc.  

Limitele din această zonă muntoasă sunt: la sud 
– abruptul Nordic al Bucegilor și Valea Azugii, la 
est – Valea Azugii, la nord – abrupturile Pietrei 
Mari și Postăvarului, iar în vest Depresiunea 
Bârsei. Culmile cu aspect general domol – 
comparativ cu masivele proeminente din jur – 
acoperite în mare măsură cu conifer și fag se 
constituie într-un peisaj cu reale valențe 
turistice, favorizând îndeosebi turismul de 
odihnă (sedentar) și drumeția. Elementul de 
marcă îl constituie domeniul schiabil natural 

remarcabil prezent pretutindeni în zona Diham, 
Trei Brazi – Pârâul Rece, și mai ales în Clăbucetul 
Taurului.  

Munții Baiului, cunoscuți și sub numele de 
Munții Gârbovei sau Sinaiei, ocupă o suprafață 
mare în cadrul regiunii muntoase. Ei au o 
desfășurare în general meridian, în vest până la 
Valea Prahovei, apoi Timișul Sec de Sus și în 
continuare Valea Gârcinului, iar în est până la 
linia alcătuită din văile celor două Doftane: 
munteană și bârsană despărțite de larga 
înșeuare cunoscută sub numele de Pasul 
Predeluș (1290 m). În nord se termină sub forma 
unui grui ce cade în trepte deasupra orașului 
Săcele, iar în sud până în linia ce ar uni Comarnic 
– Seciuri – Lacul Paltinu. Din punct de vedere 
geologic, structural, morfologic și deci peisagistic 
se deosebesc net de restul masivelor muntoase, 
atributul cel mai vehiculat fiind cel de ”montan”.  

Între limitele menționate pe direcția N-S, se 
prezintă ca un imens anticlinoriu (coamă) în 
formă de zig-zag, altitudinile crescând de la 
1300-1400 m în nord și sud, spre partea centrală 
unde, în vârfurile Neamțu (1926 m), Paltinul 
(1900 m), Rusu (1907 m) trec de 1900 m. În 
general, au aspect asimetric (versantul estic este 
mai abrupt spre deosebire de cel vestic), afluenții 
Prahovei și Doftanelor detașând culmi 
secundare, perpendiculare pe coama principală; 
toate aceste culmi, rotunjite la nivelul superior, 
sunt asimilate unor spinări, de unde și termenul 
de ”gârbov”. Morfologia, direct și subtil legată de 
alcătuirea geologică și respectiv de tectonismul 
specific acestei arii, îmbracă o mare variație 
spațială, fapt ce se regăsește în peisajele 
existente. Sectoarele nordic și sudic au aspectul 
unor muncei nivelați la 1300-1600 m; partea 
centrală, proeminentă, în zig-zag, dând imaginea 
a două trunchiuri însemnate pe o muchie ce ar 
uni diagonalele, se prezintă ca o culme largă la 
peste 1700-1800 m, teșită la partea superioară și 
acoperită de întinse pășuni naturale întrerupte 
de ogașe și vâlcele cu eroziune pronunțată. 
Coama lină, cu ondulări și teșiri pronunțate, 
contrastează cu versanții abrupți puternic 
înclinați și fragmentați; acest din urmă aspect 
este estompat de vegetația forestieră, pădurile 
de fag și conifere, urcând în perdele compacte 
până la 1500-1600 m, pe ambii versanți. 
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Munții Grohotiș, foarte asemănători cu Munții 
Baiului, sunt alcătuiți dintr-o culme prelungă cu 
direcție N-S, legându-se strâns, în nord, prin 
culmea Bratocei cu Munții Ciucaș, în vreme ce în 
sud trimite o serie de pinteni de 900 – 1000 m, 
spre depresiunile subcarpatice. Având ca limite 
Doftana munteană în vest și Teleajenul în est, 
Munții Grohotiș sunt alcătuiți din roci flișoide cu 
ponderi mari însă ale conglomeratelor și 
greziilor, și se caracterizează prin culmi rotunjite, 
prelungi cu denivelări neînsemnate ce 
contrastează puternic cu văile adânci, în multe  
sectoare întrunind caracter de chei. Cel mai 
concludent exemplu îl constituie Vârful Bobul 
Mare (1757 m), care de fapt este un mic platou 
neted, de circa 2 km, situat la 1750 m. Celelalte 
vârfuri domină o serie platouri situate la 1600 m, 
1500 m sau 1300-1400 m.  

Cele mai mari înălțimi sunt situate în nord: Bobul 
Mic -1752 m, Bobul Mare – 1732 m, Grohotișu – 
1767 m. La sud, dincolo de Văile Negrașul și 
Bobul și Vârfurile Sf. Ilie -1588 m, altitudinile 
scad la sub 1500 m, interfluviile Doftana (în vest) 
și Teleajen (în est) fiind prelungi și acoperite la 
partea superioară cu vegetație ierboasă, iar pe 
versanți cu conifere și foioase. 

O valoare impresionantă o reprezintă atât 
vârfurile principale – puncte de belvedere ce 
permit un rond de 360 de grade, cât mai ales 
văile ce îi secționează adânc până către coama 
principală și care se prezintă ca o succesiune de 
mici chei și bazinete (Negrașul, Valea Neagră, 
Ermeneasa spre vest și Valea Stânei, Valea 
Bobului, Crasnei și Vărbilăului în est).  

Munții Ciucaș se detașează net față de ținutul 
înconjurător prin silueta sa spectaculoasă, 
ocupând, prin valoarea peisagistică și turistică 
ridicată, un loc important în aria muntoasă. Față 
de grupele muntoase vecine este foarte bine 
delimitat, în special prin văi și denivelări de 500-
1000 m. La nord, văile Dălghiu și Buzău îi despart 
de Munții Întorsurii, spre sud limita este dată de 
Depresiunea Cheia, iar în vest și est de cursurile 
Teleajenului și Culoarul Bratocei (Pasul Bratocea 
– 1267 m) și respectiv de cursurile opuse ale 
Teleajenului și Buzăului, despărțite de Pasul 
Boncuța (Tabla Buții – 1075 m). Masivul Ciucaș 

este alcătuit din două culmi individualizate, cu 
aspect de potcoavă, cu convexitate spre nord, 
între cele două ramuri interpunând-se Valea 
Berii. În vest se detașează Culmea Gropșoarele – 
Zăganu 1883 m. Individualitatea acestui masiv, 
exprimă printr-o morfologie necomparabilă cu 
alte masive din zonă ca și din țară, rezidă în 
alcătuirea geologică și în dispunerea straturilor 
alcătuitoare. Trunchiul central al masivului este 
format în exclusivitate din conglomerate 
poligene dure datorită și cimentului de tip 
grezos. Aceste formațiuni, împreună cu klippele 
de calcar, au favorizat, sub incidența factorilor 
exogeni, nașterea în timp a unui impresionant 
relief cu forme dintre cele mai bizare.  

Relieful cel mai spectaculos se află în zona înaltă, 
de creastă, unde se remarcă stânci izolate sau 
înmănuncheate asemănătoare unor clăi, 
ciuperci, turnuri, hornuri, pereți abrupți etc. 
Aspectul impunător al crestei este amplificat de 
culoarea în general albă, ca și de faptul că, lipsită 
fiind de păduri care urcă aici numai până la 1400-
1500 m, poate fi contemplată de la distanțe 
foarte mari. Spre sud, dincolo de Cheia, 
Teleajenul și Telejenelul fac un fel de brâu în jurul 
unei culmi izolate împădurită pe margini și 
fragmentată radiar: este culmea Clăbucet – 1456 
m al cărei creștet grezos este un adevărat câmp 
de lespezi și grohotiș. 

Munții Tătaru întrunesc similitudini certe cu 
Munții Baiului și Grohotișului, având aspectul 
unei coame prelungi cu direcție nord-sud, între 
Telejenel și Buzăul superior în vest. În nord la 
limita județului Prahova, se leagă strâns cu 
masivul Siriu, în vreme ce în sud prin culmi 
rotunjite sau prelungi cu altitudini de 900 -1100 
m, domină net Subcarpații. Aspectul general este 
montan din cauza culmilor cu valori apropiate, 
culmi care au aspect ascuțit, teșit și sunt 
despărțite de înșeuări largi puțin pronunțate, 
atracțiile fiind reprezentate de vegetația 
forestieră și de văile adânci, de micile bazinete 
depresionare. Culmile principale (Tătaru Mare 
1476 m, Tătăruțu 1411 m, Mănăilă 1453 m, 
Vârful lui Crai 1473 m) se continuă spre vest și est 
cu coame prelungi, detașate de afluenții 
Teleajenului și Buzăului.

 



1.2.2. Zonele joase de vale și depresionare  

Zonele joase de vale și depresionare de pe 
arealul județului Prahova sunt următoarele: 

• Valea Prahovei, între orașul Azuga în 
nord și Posada în sud, care cuprinde și 
bazinele depresionare Bușteni – Sinaia și 
Valea Largă. 

• Valea Doftanei muntene între izvoare și 
seciuri (barajul și lacul de acumulare 
Paltinul) care cuprinde și bazinele 
depresionare Valea Neagră și Trăisteni – 
Teșila. 

• Văile Teleajen și Telejenel cu bazinetul 
depresionar Cheia. 

Valea Prahovei, în accepție turistică nu se 
reduce doar la albia râului omonim, ea cuprinde 
întreg spațiul cu aspect de culoar ce se 
interpune, de la nord la sud, între culmile 
Munților Predealului și între Bucegi și Gârbova 
(Baiului) până după Posada, acolo unde Prahova 
intră în larga depresiune subcarpatică a 
Comarnicului.  

Prahova, care își trage izvoarele prin două 
pârâiașe din vestul stațiunii Predeal, are un curs 
cu puține sinuozități și primește în cadrul acestei 
zone o serie de afluenți între care mai importanți 
sunt Poliștoaca, Azuga, Zamora, Valea Rea și 
Valea Câinelui pe stânga și Valea Cerbului, 
Peleșul și Izvorul Dorului pe dreapta. Debitul 
acestor izvoare asigură necesarul de apă potabilă 
și industrială așezărilor Azuga, Bușteni, Poiana 
Țapului și Sinaia. 

De la izvoare udă stațiunea Predeal (oraș situat 
la cea mai mare altitudine din țară), iar la km 6 
pătrunde pe teritoriul județului Prahova. După 
ce trece pe la vest de orașul Azuga, la nord de 
Bușteni, urmează o ușoară îngustare, după care 
intră într-o zonă largă Depresiunea Sinaia, 
urmând apoi micul defileu de la Posada, după 
care iese în Subcarpați. 

Depresiunea Sinaia este cea mai mare unitate de 
acest fel din zonă, se dezvoltă în lungul Prahovei 
până la îngustările amintite, fiind dominată de 
abruptul Bucegilor în vest și plaiurile mai 
domoale ale Gârbovei în est. Depresiunea se 

întinde pe 15 km și prezintă o luncă largă cu 
terase mascate la baza munților; împreună cu 
conurile de acumulare, domină cea mai mare 
parte din lunca Prahovei. 

Valea Doftanei (munteană) formează limita între 
Munții Gârbovei și Munții Grohotiș, având un 
bazin aproximativ asimetric. Doftana izvorăște 
prin mai multe pâraie din zona Pasului Predeluș 
(1290 m) și primește mai mulți afluenți până la 
ieșirea în Subcarpați – identificată cu barajul 
Paltinul pe dreapta și Negrașul, Valea Neagră, 
Ermeneasa și Păltinoasa pe stânga. De la obârșie 
până la lacul Paltinul, Valea Doftanei nu este 
altceva decât o înlănțuire de bazinete 
depresionare ca Priscu, Valea Neagră și Teșila.  

Depresiunea Valea Neagră este, de fapt, un mic 
bazinet de eroziune situat la confluența Doftanei 
cu Valea Neagră și Mușița. Valea este largă, iar 
pe margini, sub versanții complet împăduriți cu 
conifere, se găsesc mici conuri de acumulare 
teșite, cu aspect de umeri de terasă.  

Depresiunea Teșila – Trăisteni este de 
dimensiuni mult mai mari și prezintă multe 
asemănări genetice și morfologice cu cea a 
Sinaiei. Este asimetrică (versantul estic mai 
abrupt), iar lunca este dominată mai ales pe 
dreapta de terase și tăpșane acumulative pe care 
sunt situate satele Teșila și Trăisteni, cunoscute 
azi sub numele de comuna Valea Doftanei. 
Valoarea peisajului a crescut datorită lacului de 
acumulare Paltinul, devenind o reală atracție 
turistică.  

Valea Teleajenului – Râul Teleajen este unul din 
cei mai importanți ai ariei, izvorăște sub numele 
de Pârâul Berii chiar de sub Vârful Ciucaș, ia apoi 
numele de Cheița, formează bazinetul 
depresionar Cheia, își adună afluenții din 
Grohotiș și la Măneciu iese în Subcarpați.  

Depresiunea Cheia este un mic bazinet eroziv 
situat la confluența Teleajenului (Cheița) și 
Pârâul Cucului, cu altitudini între 800-900 m 
(Stațiunea Cheia-871 m). Este plată și dominată 
de culmile Balabanului și Cucului în nord și nord-
est, de Munții Bobul în vest și Culmea Clăbucet în 
sud.

  



1.2.3. Dealurile subcarpatice 

Dealurile, ca treaptă intermediară între munți și 
câmpie, constituie o unitate de relief cu culmi 
rotunjite, pante domoale, văi largi, cu lunci și 
terase, depresiuni mari în cadrul cărora așezările 
se grupează de-a lungul râurilor și a masivelor 
colinare înalte împădurite.  

În Prahova, dealurile au o înălțime cuprinsă între  
800 - 900 m și 300 - 400 m. Limita sudică a 
dealurilor subcarpatice are o întindere șerpuită 
și forme de denivelări. Începând din vest, de la 
Filipeștii de Pădure, se retrage spre nord până la 
Bănești, unde apare câmpia. Apoi se îndreaptă 
spre SE, pe la Băicoi, Țintea, Blejoi, Pleașa, Bucov, 
Valea Călugărească, Urlați, Ceptura și Gura 
Vadului. Între Bănești și Urlați ultimele dealuri 
măsoară 300 - 400 m, până la Teleajen ca măguri 
izolate, la est de Urlați ele se înalță la 400 m. 

Văile largi împart regiunea dealurilor în 
compartimente, pe care rețeaua hidrografică 
secundară le subdivide în dealuri și depresiuni, 
luând înfățișarea impusă de tectonica regiunii.  

Rocile dure (gresii, gresii calcaroase, calcare, 
pietrișuri) alcătuiesc culmi, creste sau vârfuri 
proeminente. Argilele și marnele au favorizat 
formarea depresiunilor, iar în regiunile lipsite de 
pădure se produc alunecări și eroziuni torențiale.  

În partea de vest dealurile subcarpatice sunt 
reprezentate de două culmi care încadrează 
valea Proviței, apoi se desprind din Muntele 
Gurguiatu (1339 m). La vest, vârfurile Măgura 
Mare (911 m), Sultanul (849 m) și Teiușului (714 
m) sunt mai înalte și au formațiuni dure, iar în 
partea estică cel mai proeminent vârf este 
Gurga, de lângă Breaza (743 m) care este alcătuit 
din gresii.  

În partea de răsărit relieful subcarpatic prezintă 
o mare varietate, iar masivele colinare și 
depresiunile se așază în fâșii paralele.  

Partea nordică, între marginea munților și 
culoarul depresionar Mislea – Podeni 
(Măgurele), corespunde depozitelor mio-
pliocene, cutate și faliate, la care se adaugă 
formațiile paleogene, desprinse din zona 
muntoasă a Buzăului și pătrunse în zona 
subcarpatică unde formează dealurile de 700 -
800 m (pintenii de Homorâciu și Văleni).  

Între aceste unități structurale se dezvoltă 
depozitele noi, miocene, dispuse în sinclinale sau 
cuvete, alcătuite din formațiuni heterogene. La 

țărmul mării miocene și în golfurile dintre cei doi 
pinteni, între formațiuni s-au depus gipsul și 
sarea, datorită unui climat cald și uscat, care 
formează Muntele de Sare, de la Slănic. 

Între Prahova și Teleajen se desfășoară 
depresiuni sculptate în depozitele helvețiene. 
Depresiunile Brebu (pe Doftana, unită spre sud 
cu depresiunea Câmpina) și Aluniș se situează în 
zona de confluență a Bertei cu Vărbilău și Slănic. 
Depresiunile comunică între ele prin înșeuări sau 
curmături sculptate în dealurile care le despart. 

În sud, depresiunile sunt mărginite de dealuri 
înalte: Măceșul (816 m) cu prelungire în est până 
la Cosminele și Măgura Trestioarei (654 m), 
amândouă alcătuite din sinclinale suspendate de 
gresii sarmațiene. Dealurile din sud, cu o înălțime 
de 500 – 600 m, sunt o fâșie îngustă și sunt 
asimetrice, deoarece corespund formațiunilor 
de argile, nisipuri și pietrișuri înclinate către sud 
până în depresiunea Mislea. 

Între Vărbilău și Teleajen la est se întind Dealurile 
Bughei cu înfățișare de podiș. Între aceste dealuri 
sunt răspândite pietrișurile pe care Teleajenul le-
a transportat din munte și le-a depus sub forma 
unor întinse terase, numite ”poduri”.  

De la Teleajen spre răsărit sub munte se distinge 
depresiunea de la Cerașu, în cursul superior al 
Drajnei, închisă spre sud de dealurile Cetățuia 
(710 m) și Leurdeanu (834 m), amândouă făcând 
parte din pintenul de Homorâciu. La sud se află 
culoarul depresionar Drajna-Chiojd, ce 
corespunde depozitelor Miocene. De-a lungul 
acestuia au curs râurile care se vărsau în 
Teleajen, Stâmnicul și Zeletinul, afluenți ai Bâscăi 
Chiojdului, care au străpuns dealurile prin două 
breșe, aducând apele spre bazinul Bâscăi și 
Buzăului. 

Dealurile Priporului au marginile spre 
Depresiunea Drajna – Chiojd, atingând înălțimi 
mai mari în vârfurile Lazuri de 770 m și Priporul 
de 8230 m și sunt fragmentate de Stâmnic și 
Zeletin, unde constituie o unitate 
corespunzătoare pintenului de Văleni. În partea 
sudică relieful scade în înălțime la 500 – 600 m și 
este împărțit de Lopatna și de afluenții care trec 
formând Depresiunea Șoimari modelată de 
formațiunile Pliocene ale cuvetei de Calvini. 
Tectonicile complicate a depozitelor de gresii și 
calcare sarmațiene în regiunea Apostolache 
formează culmi înalte, cum ar fi: Culmea Salciei 
de 716 m, vârfurile Chiojdeanca de 539 m și 
Bordea de 580 m. 
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Subcarpații interni se termină spre sud printr-un 
front continuu de înălțimi ce stăpânește 
depresiunea Mislea – Podeni, având linii 
tectonice cu direcție V-E, iar la sud structura 
geologică este reprezentată prin sinclinale și 
anticlinale. Între Cricovul Sărat și Prahova, 
Subcarpații externi sunt alcătuiți din argile, 
nisipuri și pietrișuri. Relieful este scund, cu pante 
înclinate, fiind reprezentat de dealurile Țintea și 
Blejoi și Masivul Bucovelului, acestea formând o 
singură unitate – Dealurile Ploieștilor de circa 
400 m.  

Dealurile de la nord s-au format târziu, ele fiind 
cutate (Dealurile Ploieștilor), aflându-se în fază 
de înălțare lentă, cum s-a constatat din 
deformarea teraselor Teleajenului. Ca o 
consecință a acestor mișcări tectonice, rețeaua 
hidrografică a înregistrat o perioadă de 
nesiguranță în stabilirea direcțiilor ei. Cursul 
Prahovei se îndrepta de la Bănești spre est prin 
Depresiunea Mislea – Podeni, iar acum 
deplasarea râului Teleajenului se face prin șaua 
de la Găgeni (depresiunea Podeni). 

Valea Cricovului Sărat, la est de Subcarpații 
externi are un aspect diferit, datorită depozitelor 
mio-pliocene, gresiilor și calcarelor sarmatice, 
cum ar fi Masivul Istrița de circa 500 - 600 m. Pe 

culmea principală, orientată V-E, cea mai mare 
înălțime o are Vf. Ciortea de 609 m. Culmi 
secundare se desprind spre sud și au înălțimi de 
peste 400 m aproape de câmpie, unde se 
termină brusc prin abrupturi de circa 200 – 300 
m, având la bază un tăpșan format din conurile 
de dejecție care pune în evidență dealurile și 
câmpiile. 

Suprafața dealurilor subcarpatice, văile 
Prahovei, Doftanei și Teleajenului au culoare cu 
lățimea de 1-3 km, adânci, reprezentând terase 
dezvoltate cum ar fi: Câmpina, Breaza, Brebu și 
Teleajenul.  

Terasele au un rol însemnat în dezvoltarea 
așezărilor, oferind un teren plat, ferit de 
inundații și apă la mică adâncime (la baza 
pietrișurilor).  

Cercetând terasele de-a lungul râurilor 
principale s-a dovedit că poziția de la sfârșitul 
pleistocenului au produs o înălțare a regiunii 
muntoase și o afundare a regiunii de câmpie din 
vecinătatea acestor forme de relief, fapt ce a 
menținut eroziunea și a stimulat-o în regiunile 
carpatice și subcarpatice și a determinat o 
acumulare puternică la partea de jos a acestor 
dealuri. 

 

  

Valea Doftanei 

Valea Prahovei 



1.2.4. Câmpiile  

Cea mai joasă treaptă de relief cu înălțime de 
circa 70 - 200 m, ocupă partea sudică, iar din 
înălțimea ei urcă în lungul Prahovei la peste 300 
m, unde se continuă cu ținutul dealurilor cu 
terasa Câmpinei. Suprafața terenului este 
netedă și prezintă ondulări, iar movilele 
răspândite la suprafața câmpiei sunt forme de 
relief antropice.  

Această regiune de câmpie a rezultat din 
umplerea cu pietrișuri, nisipuri, argile și loess a 
lacului care ocupa în cuaternar întreaga Câmpie 
Română. În partea de jos a dealurilor, unde 
schimbarea de pantă este evidentă, râurile au 
depus aluviuni aduse din munte, iar mișcările 
netectonice care au dăinuit în timpul 
cuaternarului, dar mai continuă și acum, au 
activat acumularea lor, astfel au avut loc 
schimbări ale rețelei hidrografice la suprafața 
șesului. 

Județul Prahova are o câmpie înaltă mai veche 
(adevărata câmpie piemontană), formată din 
pietrișuri, argile și nisipuri, fiind ruinată în mare 
parte, iar partea rămasă are forma Câmpului 

Urletei, repartizată pe partea stângă a Prahovei 
între Bănești și Băicoi și de Câmpia înaltă a 
Cricovului Dulce, în formă de arc, ca un pinten, 
între Filipeștii de Pădure și Tinosu. 

Câmpia Ploieștilor se află între malurile abrupte 
cu suprafață largă, aluviunile au grosimea de 80 
m în regiunea Buda, dar se îngustează spre S-E, 
în regiunea Râfov și Puchenii Mari, de unde se 
ivesc câteva izvoare. 

Câmpia Gherghiței se întinde în regiunea de 
vărsare a Teleajenului, Prahovei și Cricovului 
Sărat, ca o câmpie netedă în care râurile se abat  
din drumul lor și pătrund prin albii largi, lipsite de 
maluri și face parte din zona Câmpiei Române, 
situată la sud de zona câmpiilor premontane, 
având corespondență cu Câmpia Română. 
Cricovul Sec este o albie abandonată a Cricovului 
Dulce, formată între Poienarii Burchii și Gorgota, 
lângă râul Prahovei și Teleajenului din Câmpia 
Gherghiței. Acesta reprezintă unul din 
elementele de schimbare a direcției 
caracteristice câmpiei. Dispunerea pe etaje a 
celor trei trepte de relief au consecințe 
importante pentru ceilalți factori ai mediului 
geografic. 

 

Cheia, Valea Teleajenului 



1.3. Resursele subsolului 

Variate ca litologie și vârstă, formațiunile 
geologice oferă substanțe minerale utile și 
importante. În depozitele cretacice și paleogene 
calcarele masive sunt exploatate pentru 
fabricarea varului și a cimentului, la Sinaia și 
Comarnic, Gura Beliei și Șotrile.  

Formațiunile Oligocene din pintenul de Văleni, 
gresia de Kliwa, datorită naturii silicoase și a 
cuarțului, sunt extrase pentru a fi folosite în 
industria sticlei. 

În cuvetele de la Slănic și Drajna se întâlnesc 
formațiunile miocenului, cum ar fi tufurile 
vulcanice alb cenușii sau verzui, gipsul și sarea. 
Masivul de Sare de la Slănic a fost extras din 
camera în formă de clopot și din galeriile cu profil 
trapezoidal. Legat de masivele de sare sunt 
izvoarele sărate, care sunt folosite datorită 
efectelor curative, în stațiunile 
balneoclimaterice de la Țintea, Poiana Câmpina, 
Telega. 

Principala bogăție a județului sunt gazele 
naturale și petrolul, generate de șisturile 
bituminoase, roca în care s-au format 
hidrocarburile de petrol, țiței și gaze care s-au 
ridicat spre suprafață de-a lungul faliei și 
masivelor de sare, impregnând straturile 
permeabile de deasupra.   

Hidrocarburile se întâlnesc în: Copăceni-Gura 
Vitioarei (petrolul în gresia de Kliwa, în gresiile și 
nisipurile helvețiene); regiunea Apostolache – 
Mehedința – Măgurele; Filipeștii de Pădure-
Florești-Băicoi-Țintea în care țițeiul este legat de 
cutele unor roci; Podenii Vechi și Boldești - 
orizonturi gazeifere (gazul metan); regiunea 
Urlați-Ceptura.  

Petrolifere se găsesc în regiunea de câmpie, la 
Mănești, la Aricești și la Mărgineni găsim țițeiul 
în depozitele primul etaj meoțian, iar la Matița 
găsim zăcământul de asfalt. Resursă importantă 
de cărbuni și lignit în mina de la Siliștea Dealului 
și mina Ceptura.  

 

  

Salina Slănic 

Salina Slănic 



1.4. Clima 

Element natural cu pondere deosebită în 
definirea valorii turistice a oricărei oferte, clima 
regiunii muntoase se înscrie integral tipului 
cunoscut sub numele de climă de munte. Ea este 
determinată ca o medie multianuală a 
manifestării elementelor componente principale 
(temperatura aerului, precipitațiile atmosferice 
și vânturile), în corelație directă cu treptele 
majore de relief. Evident în cadrul fiecărui tip 
climatic se deosebesc o serie de subtipuri, ca 
variații impuse de morfologia generală a locului, 
a peisajului care este generată de prezența 
munților înalți (de peste 2000 m) și mijlocii (sub 
1800 m), precum și a văilor ori a depresiunilor 
situate la 700-1000 m.  

Pe fondul general al climatului de munte se 
disting astfel: climatul etajului alpin, caracteristic 
spațiilor situate la peste 1800 m (dincolo de 
limita superioară a pădurilor) și climatul etajului 
subalpin, al munților mijlocii (al zonelor 
forestiere). Alături de acestea mai deosebim un 
climat al văilor și depresiunilor ale cărei 
caracteristici depind în mare măsură de 
fizionomia reliefului și de poziția geografică.  

Diferența de nivel de peste 2400 m între Vârful 
Omu, cel mai înalt punct din județul Prahova, și 
cel mai coborât punct din câmpie, ca și 
dispunerea reliefului în amfiteatru fac ca 
elementele climei să difere destul de mult pe 
verticală și de la regiune la regiune. 

Temperatura aerului. Temperatura medie 
anuală în aria muntoasă este cuprinsă între -
2,6°C și 8°C, ceea ce reflectă, în virtutea mersului 
gradientului termic vertical (0,5°C/100 m), 
existența unor diferențe altitudinale destul de 
mari. În cuprinsul ariei, temperaturile medii 
anuale sunt de sub 0°C în zona cea mai înaltă a 
Bucegilor (la Vârful Omu -2,6°C), de 0-2°C pe 
culmile munților Ciucaș, Baiului, Postăvarul, 
Piatra Mare, Grohotiș, circa 4°C în zona munților 
cu altitudini mai scăzute (Munții Predealului, 
Munții Tătarului), și 6-10°C în zonele coborâte, 
pe văi, depresiuni și câmpie. În Prahova 
temperaturile medii anuale oscilează între 4,9°C 
la Predeal, 6°C la Bușteni și Sinaia, Cheia.  

În luna ianuarie, cea mai rece lună a anului, 
temperatura aerului în Bucegi, la Vârful Omu, 
este mai scăzută de -10°C, iar în munții cu 
altitudine mijlocie ea urcă la -5 -8°C. În regiunea 
subcarpatică, temperatura lunii ianuarie este de 

-3°C și chiar -2°C, iar în câmpie ea coboară din 
nou la sub -3°C. În ținutul dealurilor, 
temperatura aerului este mai ridicată decât în 
câmpie, unde aspectul reliefului (în formă de 
covată) face ca aerul rece și mai greu să se adune 
aici și să se mențină vreme îndelungată. 
Fenomenul este cunoscut sub numele de 
inversiune termică, consemnând abaterea de la 
regula generală că temperatura scade în mod 
gradat cu înălțimea. 

Iarna, în toată zona, temperatura medie este 
negativă, lunile cele mai reci fiind ianuarie și 
februarie (pe culmile alpine, la peste 1800 m), și 
ianuarie la sub 1800 m și în ariile depresionare 
ori pe culoarele de vale. Întreaga arie muntoasă 
este încadrată de temperaturi de -4°C; pe 
culoare și în depresiuni scade la -5-6°C (Predeal -
5,1°C, Brașov -5,3°C, Sinaia și Teșila -4-4,5°C, 
Cheia -4°C); în masivele muntoase temperaturi 
sub -5°C, în Munții Ciucaș, Baiului, Grohotiș între 
-6°C -8°C, Platoul Bucegilor -8°C, la Vârful Omu -
10°C (temperatura medie cea mai scăzută -
11,1°C). 

În luna iulie, cea mai călduroasă lună a anului 
temperatura aerului este de 21-22°C în regiunea 
de câmpie, 16-20°C în regiunea de deal, 12-14°C 
în zona munților mijlocii și sub 8°C în Masivul 
Bucegi. 

În funcție de deplasarea ariilor ciclonale și 
anticiclonale s-au înregistrat, de-a lungul anilor, 
temperaturi extreme. Astfel, în județul Prahova 
cele mai mici temperaturi s-au înregistrat la 
Vârful Omu, la 10 februarie 1929 (-38°C), în 
condițiile unei intrări de aer polar, iar cea mai 
ridicată temperatură (39,4°C) s-a înregistrat la 
Ploiești și Valea Călugărească la 10 august 1945 
și, respectiv la 7 septembrie 1946 ca urmare a 
unei invazii de aer tropical, cu 5,1°C mai puțin 
decât temperatura maximă absolută înregistrată 
în România (44,5°C la Ion Sion, în Bărăgan, la 10 
august 1951). 

Vara temperaturile medii sunt pozitive în 
întreaga arie muntoasă, lunile cele mai 
călduroase fiind iulie în depresiuni, culoare și în 
munții cu sub 1800 m și august la altitudinea de 
peste 1800 m. La exterior temperatura este de 
16°C; către interior, odată cu creșterea 
altitudinilor, valoarea descrește la 14-16°C în 
văile Prahova, Doftana, Teleajen și la 10-12°C în 
munții cu sub 1800 m. În zonele de creastă la 
1800-2200 m, scade la 6-8°C, ca la Vârful Omu să 
se înregistreze numai 6°C (5,7°C). În anotimpurile 
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de tranziție primăvara și toamna, temperaturile 
medii sunt cuprinse între 10 - 12°C în zonele cele 
mai joase și scad foarte mult, până la 0 -2°C pe 
marile înălțimi, în zona Vârful Omu fiind deja sub 
0°C.  

Pe fondul general al circulației atmosferice, ca 
urmare a unor condiții locale, se nasc o serie de 
perturbații datorită cărora se întâlnesc anomalii 
de temperatură. Astfel, iarna temperatura poate 
scădea mult sub medie ajungând la -14 - 20°C, 
sau chiar -30°C (Vârful Omu). În același timp, 
vara temperaturile pot urca la peste 18-20°C în 
toată zona (la Vârful Omul numai 8,5 - 8,8°C).  

Diferențieri pe verticală ale temperaturii aerului 
se constantă și în ceea ce privește apariția 
înghețului. Astfel, în timp ce primul îngheț apare 
în Bucegi în jurul datei de 1 septembrie, iar în 
munții mai scunzi între 1 și 10 octombrie, în 
regiunea de câmpie apare abia după 21 
octombrie. Ultimul îngheț se produce în zona de 
munte prin luna mai, iar la Vârful Omu chiar după 
1 iunie, în timp ce la câmpie acesta se produce 
mai de timpuriu, în intervalul 11-16 aprilie. De 
unde rezultă o diferență substanțială în ceea ce 
privește durata intervalului anual fără îngheț, și 
anume 190-210 zile în regiunea de câmpie, 
permițând desfășurarea activităților agricole, în 
timp ce la munte acesta este redus la 100-120 de 
zile, iar în Bucegi la mai puțin de 80 de zile, 
limitând pășunatul la 2-3 luni. 

Precipitațiile atmosferice medii anuale sunt 
distribuite în mod variat pe teritoriul județului 
Prahova, în funcție de circulația generală a 
aerului și de conformația și altitudinea reliefului. 
Cele mai mici cantități de precipitații (inclusiv 
ninsorile, chiciura etc.) se localizează în regiunea 
de munte, unde totalizează 1200-1300 mm 
anual, iar în Bucegi, la peste 2200 m altitudine, 
ajung și depășesc 1400 mm. Mai jos, în regiunea 
de deal, precipitațiile totalizează un număr de 
700-900 mm anual, iar în regiunea de câmpie 
acestea se reduc la 550-600 mm. O serie de 
condiții locale introduc variație în distribuția de 
detaliu a precipitațiilor, în sensul că, mai ales în 
masivele proeminente, pantele cu expunere 
vestică și nordică primesc cantități sporite de 
precipitații, în comparație cu cele expuse spre 
sud și est. 

În cursul anului cantitățile de precipitații sunt 
repartizate neuniform, în funcție de deplasarea 

maselor de aer și a perturbațiilor atmosferice. 
Cele mai abundente precipitații se produc în luna 
iunie, când aerul umed de proveniență oceanică 
pătrunde până în țara noastră și este însoțit de 
intense procese de convecție ale căror 
consecințe sunt ploile torențiale. Și în acest caz, 
valorile cresc de la câmpie spre munte: Ploiești 
588 mm, Câmpina 120,6 mm, Sinaia 126,2 mm, 
Vârful Omu 173 mm. 

Cele mai mici precipitații se înregistrează în 
primele luni ale anului, când anticiclonul 
euroasiatic afectează și țara noastră. În regiunile 
de câmpie și deal, valoarea precipitațiilor din 
luna ianuarie este de 30-40 mm. La munte însă, 
cantitatea minimă se înregistrează în luna 
septembrie (54,6 mm), deoarece în primul 
trimestru al anului au loc precipitații abundente 
(170 mm la Vârful Omu în luna februarie). 

Pe fondul general al desfășurării obișnuite a 
regimului anual de precipitații, intervin adesea 
ploi sau ninsori abundente ocazionale, cauzate 
de deplasarea fronturilor reci în timp de iarnă. 
Astfel, luna iunie a anului 1948 a fost extrem de 
ploioasă (419,6 mm la Vârful Omu), iar în luna 
iunie 1897, la Câmpina valoarea precipitațiilor a 
fost de 370,4 mm; au fost și cazuri, mai rare, când 
nu au căzut deloc precipitații timp de 30 de zile 
în anumiți ani. 

În timpul verii se produc averse de ploaie, când 
într-o singură zi, cantitatea de precipitații căzute 
poate depăși totalul precipitațiilor dintr-o lună 
(121 mm la Doftana, 122 mm la Slănic și 115 mm 
la Vârful Omu). Aceste averse survenite pe 
neașteptate au consecințe negative asupra 
recoltelor, produc stricăciuni căilor de 
comunicație și fac eroziunea torențială să se 
intensifice și să fie eficace mai ales în regiunile de 
dealuri, unde predomină rocile argilo-nisipoase. 

În timpul iernii, precipitațiile sunt reprezentate 
mai ales de zăpadă, asigurând un strat de zăpadă 
cu grosimi diferite care, în condițiile temperaturii 
scăzute, se poate menține un interval mai scurt 
sau mai îndelungat. Dacă în regiunea de câmpie 
și dealuri stratul de zăpadă dăinuie 30-70 de zile, 
în cea de munte, la Vârful Omu, acest interval 
atinge 218 zile. 

Circulația aerului se face în mod diferit la 
înălțime și la sol, unde relieful constituie un 
obstacol în calea vânturilor. În consecință, se 
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observă diferențieri nete între frecvența vântului 
la Vârful Omu – unde predomină vântul din 
sectorul vestic (64 %) față de vânturile din 
sectorul estic (21 %) - și la Ploiești unde 
predomină vânturile de NE (40 %) și SV (23 %). 
Viteza vântului este mai mare în regiunea 
culmilor înalte, unde se înregistrează viteze 
medii de 7m/s la Vârful Omu, față de regiunile 
mai joase unde viteza reală a vântului la un 
moment dat poate atinge și chiar depăși 30 m/s 
pe înălțimile munților, în absența obstacolelor. 

Ținând seama de neregularitățile reliefului și de 
fragmentarea acestuia, se remarcă dirijarea 
curenților de aer dinspre și înspre munte prin 
văile Prahovei, Doftanei și Teleajenului, care 
constituie adevărate culoare ce străbat toate 
unitățile de relief. 

Variația pe verticală a tuturor elementelor climei 
permite și impune chiar desprinderea unor tipuri 
de climă cu aspecte particulare. 

Clima de munte se desfășoară în zona reliefului 
înalt cu altitudini de peste 1000-1200 m. Ea se 
caracterizează prin temperaturi medii anuale 
mai mici de 5-6°C și prin amplitudini termice 
sezoniere, în general reduse. Pe cele mai 
proeminente înălțimi acestea scad treptat până 
la -2°C. Precipitațiile înregistrează valori de 1000-
1400 mm anual, din care zăpada ocupă un 
procent însemnat, asigurând o durată a stratului 
de zăpadă până la 180 de zile pe an. Vântul 
predomină din sectorul vestic și are viteze ce 
depășesc uneori 30 m/s. În funcție de înălțimea 
reliefului se distinge un etaj cu climă aspră la 
peste 1700 m înălțime, care corespunde 
pajiștilor subalpine și alpine. 

Clima de deal ocupă treapta intermediară a 
reliefului cu înălțimi de 400-1000 m și se 
caracterizează prin temperaturi medii anuale de 
6-9°C și prin precipitații de 600-800 mm anual. La 
înălțimea culmilor, vântul înregistrează viteze 
mai mici, iar pe văi direcția de circulație variază 
în funcție de anumite condiții locale. 
Depresiunile oferă un climat de adăpost 
favorabil așezărilor omenești, culturilor de viță 
de vie și livezilor. 

Clima de câmpie, localizată în partea sudică, se 
caracterizează prin temperaturi medii anuale de 
peste 10°C și prin precipitații 550-600 mm, fapt 
care corespunde cerințelor optime ale 

agriculturii. Vânturile bat dinspre NE și SV, 
direcția lor fiind influențată de sensul de 
desfășurare a reliefului. Amplitudinile termice 
sezoniere sunt mari și conferă climatului o 
nuanță de continentalism. 

Munții Bucegi – temperatura medie anuală 6°C 
la poale, 2-4°C în zona înaltă și -2,6°C la Vf. Omu. 
Iarna -6°C-8°C și 10°C la Vârful Omu (-11,1°C). 
Vara până la 1800 m circa 10-12°C, la peste 1800 
m, în jur de 6-8°C, iar la Vârful Omu 6°C (5,7°C), 
minima absolută la Vârful Omu fiind de -38°C. 

Precipitațiile medii anuale: la poale 800-1000 
mm/an, la peste 1800 m circa 1000-1200 
mm/an, la partea superioară 1300-1400 mm/an 
(Vârful Omu – 1436 mm). Vara, în iunie, circa 
160-180 mm, iarna 60-100 mm. Perioada cu 
ninsoare 158-180 zile sub 1800 m și peste 200 
zile la peste 2000 m (Vf. Omu 260 zile). Durata 
stratului de zăpadă crește de la 120 zile la poale, 
la circa 250-260 zile pe marile înălțimi, iar 
grosimea stratului de zăpadă 40-70 cm (Vf. Omu, 
peste 100 cm). Vânturile dominante au direcții 
NV și V (frecvența 45%), iar viteza medie a 
vântului 25-30 m/sec, mai ales iarna. 

Munții Predealului (Clăbucetele Predealului) – 
temperatura medie anuală, circa 4-6°C (4,9°C la 
Predeal). Iarna -5,1°C la Predeal și -6°C pe 
crestele muntoase, iar vara 10-12°C la peste 
1500 m și 12-14°C la Predeal. 

Precipitațiile medii anuale sunt de circa 800-
1000 mm/an. Vara, în luna iunie 120-140 mm, iar 
iarna, circa 60-80 mm (ianuarie/februarie). 
Perioada cu ninsoare 150 -160 zile, iar durata 
stratului de zăpadă 120-140 zile (Predeal 118 
zile), având grosimea stratului de zăpadă de 40 
cm (Predeal 42 cm). Vânturile dominante NV-SE 
și cele de culoar N-S cu frecvență mare a ceții și 
a inversiunilor de temperatură în sezonul rece. 

Munții Gârbovei și Munții Grohotiș au o 
temperatură  medie anuală de circa 2°C la peste 
1800 m, 2-4°C în Munții Baicului și 4-6°C pe 
versanții Munților Grohotiș (iarna -5°C și -6°C, 
vara 8-10°C).  

Precipitațiile medii anuale sunt de circa 1000 
mm/an (vara – iunie 140-160 mm, iarna – 
ianuarie/februarie 60-80 mm). Perioada cu 
ninsoare de circa 140-160 zile/an, iar durata 
stratului de zăpadă este de circa 120-140 zile/an, 
având o grosime a stratului de zăpadă de circa 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

25 
 

30-40 cm. Vânturile dominante au direcția NV, 
iar la sub 1600 m NE. 

Munții Ciucaș, cu o temperatură medie anuală 
de circa 2°C în zona de creastă și 4-6°C (Cheia 
6°C). Iarna -6°C și -8°C în zona de creastă (Cheia -
4°C), iar vara 6-8°C (Cheia 14-16°C). 

Precipitațiile medii anuale sunt de circa 1000 
mm, iar la Cheia în jur de 800-900 mm/an. Vara- 
iunie 140-160 mm pe versanții nordici și nord-
vestici și 120-140 mm pe cei sudici (Cheia circa 
100 mm), iar în timpul iernii în luna februarie în 
jur de 80 mm (Cheia 60-80 mm). Perioada cu 
ninsoare circa 140-160 zile/an (Cheia sub 140 
zile/an), iar durata stratului de zăpadă de circa 
140 zile/an (Cheia 140 zile/an). Durata stratului 
de zăpadă este de circa 140 zile/an, având 
grosimea de circa 40 cm, mai sus de 1700 m 
crește la 40-50 cm (Cheia sub 40 cm). 

Vânturile dominante au direcția NV și V pe 
versantul nordic. În stațiunea Cheia sunt 
frecvente inversiunile de temperatură iarna: 
ceața – primăvara; calmul are o pondere foarte 
mare trecând de 40-50%.  

Munții Tătarului au o temperatură medie anuală 

de -4 - 6°C, iarna -4°C -6°C pe crestele mai înalte, 
vara 10 -12°C pe văi și în bazinetele 
depresionare. 

Precipitațiile medii anuale de circa 800-900 mm. 
Vara în luna iunie, circa 120 mm, iar iarna în jur 
de 40-60 mm. Perioada cu ninsoare 120-140 
zile/an, cu o durată a stratului de zăpadă de 120-
140 zile/an, iar grosimea stratului de zăpadă este 
în jur de 20-40 cm. Vânturile dominante au 
direcție NE ,iar pe versanții nordici și din NV. 

Valea Prahovei (Depresiunea Sinaia – Bușteni) 
are o temperatură medie anuală de circa 6°C. 
Iarna -4,5 -5°C, iar vara de circa 14-16°C.  

Precipitațiile medii anuale 800-900 mm/an. Vara 
în luna iunie de circa 120 mm, iar în timpul iernii 
de circa 60-70 mm (ianuarie). Perioada de 
ninsoare este de 120 zile/an, iar durata stratului 
de zăpadă este de circa 100-120 zile/an (Sinaia 
77,5 zile/an), având grosimea medie a stratului 
de zăpadă de circa 10-20 cm (Sinaia 16,6 cm în 
ianuarie). Vânturile caracteristice sunt cele de 
culoar cu direcția N-S, sunt frecvente ceața, iar 
inversiunile de temperatură sunt vara și iarna. 

 

  

Munții Ciucaș 



1.5. Rețeaua hidrografică 

Din suprafața județului Prahova ¾ aparține 
bazinului hidrografic al Prahovei, iar din cei 3740 
km2 două mici porțiuni depășesc limitele 
județului la vărsare. O suprafață mică susține 
limitele de vest și sud care depind de bazinele 
Ialomiței și Cricovului Dulce. În partea de N-V, 
există o suprafață mică care include bazinul 
Buzăului, iar în partea S-E, o regiune mai mare 
ține de bazinului Ialomiței, prin afluenții Săratei. 

Râurile principalele care alcătuiesc bazinul 
Prahovei (Prahova, Doftana, Teleajenul, 
Vărbilăul și Cricovul Sărat) au direcția NS sau NV 
– SE și corespunde cu panta reliefului. De 
asemenea, remarcăm trei zone către o singură 
direcție a apelor, la Măgurele, pe Teleajen, la 
Apostolache, pe Cricovul Sărat, și în zona unde se 
întâlnesc mai multe cursuri de apă Prahova – 
Teleajen – Cricovul Sărat. 

Rețeaua hidrografică se ramifică în regiunea de 
munți și dealuri subcarpatice, are o densitate 
medie de 0,40 km/km2, câteodată depășind în 
regiunea înaltă valoarea de 0,70 km/km2. 
Densitatea scade la câmpie și variază între 0,30-
0,50 km/km2 în Câmpia Gherghiței. 

Cel mai mare colector al apelor din județ este 
Râul Prahova, având 183 km, iar pe teritoriul 
județului Brașov și Ilfov se află primii 6 km și 
ultimii 16 km; izvorând de la Predeal, râul 
strânge principalii afluenți din relieful muntos 
cum ar fi: Azuga care este un afluent mai lung și 
mai bogat în ape decât Prahova -18 km, Cerbu și 
Izvorul Dorului; la Sinaia are 4,96 m3/s, debit 
mediu multianual.  

O dată cu trecerea defileului de la Posada, 
Prahova ajunge în dealurilor subcarpatice, 
colectând râuri mici, cele mai  importante fiind 
Talea și Câmpinița (râul Prahova având un debit  
multianual de 7,41 m3/s la Câmpina). 

La sud, cel de-al doilea afluent este Doftana, care 
izvorăște de sub pasul Predeluș, are o lungime de 
50 km, un bazin de 418 km2 și un debit mediu de 
5m3/s; având mulți afluenți adună apele de pe 
versantul estic al Gârbovei (Mușița, Prislopul, 
Floreiul, Secăria) și din Munții Grohotiș (Valea 
Mare, Negrașul, Irmeneasa, Păltinoasa). La 
întâlnirea celor trei râuri Doftana cu Păltinoasa și 
Secăria, apele sunt adunate într-un baraj în care 
s-a format un lac de acumulare. 

Doftana străbate regiunea dealurilor 

subcarpatice primind câțiva afluenți dintre care 
menționăm râul Lupa, care mai apoi la Bănești se 
varsă în Prahova, iar odată ajuns în câmpie 
numai primește nici un afluent până la întâlnirea 
cu Teleajenul.  

Începând de la Florești, apele ei trec prin două 
canale de legătură spre două pâraie, albie 
secundară a Prahovei, aici putând fiind 
menționate Leaota cu o lungime de 51 km și un 
debit 4 m3/s, lazul Morilor cu o lungime de 35 km 
și un debit de 1,5 m3/s îndreptându-se către 
Cricovul Dulce.  

În partea cealaltă de DN București – Ploiești, Râul 
Prahova își diminuează înclinarea prezentând o 
sinuozitate intensă până la vărsare,  iar după ce 
acceptă ca afluenți Teleajenul și Cricovul Sărat în 
Câmpia Gherghiței, se varsă în Râul Ialomița. 
Prahova are un debit de 23,8 m3/s, mai mare 
decât cel al râului Ialomița, nu departe de 
vărsare la Adâncata.  

Cel mai important afluent al Prahovei este Râul 
Teleajen cu o lungime de 119 km, cu un bazin în 
suprafață de 1644 km2 și un debit de 0,68 m3/s, 
care Izvorăște din Masivul Ciucaș. 

Teleajenul străbate regiunea subcarpatică între 
Măneciu Ungureni și Blejoi, apoi se varsă într-o 
albie largă unde adună afluenți mari: Drajna 
având izvorul sub vârful lui Crai și Bucovelul, care 
curge pe același masiv colinar; Crasna și Vărbilăul 
cu o lungime de 36 km și un bazin de 215 km2, 

care îi măresc debitul, având punctul de plecare 
în zona de munte, ca și alte râuri cu debit mic 
(Bughea și Mislea cu o lungime de 23 km și un 
bazin cu suprafața de 170 km2). 

Situat în josul depresiunii din bazinul inferior al 
Siretului, râul Buzău își extinde regiunea spre 
vest în defavoarea râului Teleajen, separând 
afluenții din partea stângă, schimbându-le 
direcția spre est, astfel Teleajenul și-a lărgit 
bazinul spre vest datorită afluenților (Virbălăul și 
Mislea), fiind aproape de Doftana care poate fi 
colectată. 

Teleajenul are un singur afluent, Dâmbul în zona 
de câmpie. La Gura Vitioarei, acest râu are 
debitul anual de 5,82 m3/s, iar la Moara 
Domnească, la vărsarea în râul Prahova, debitul 
este de 9,35 m3/s.  

Cricovul Sărat evacuează regiunea colinară din 
partea de est a râului Teleajen și din partea de 
sud a Dealurilor Priporului, având o lungime de 
83 km și o suprafața de 654 km2. Își are obârșia 
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sub vârful Poiana Hoților (Buzău), și se pornește 
spre S-V trecând Depresiunea Sângerului.  

La Priseaca în partea de est a Depresiunii 
Măgurele ia ca afluent râul Lopatna, apoi curge 
spre sud până în Câmpia Gherghiței, după care se 
varsă în Prahova la Adâncata, îndată ce iese din 
județul Prahova, având un debit destul de mic. 

Alimentarea râurilor ce își iau sursa din zona 
montană are caracter pluvio-nival; dar cele care 
izvorăsc din munții cu înălțimi de peste 1800 m 
au o alimentare nivo-pluvială, datorită 
cantităților mari de zăpadă având un rol 
important în alimentarea râurilor. Condițiile 
fizico-geografice și cele climatice de care 
depinde alimentare râurilor, asigură apelor o 
anumită scurgere (de ex: în zona muntoasă 
scurgerea este între 10-20 l/s/km2; în Bucegi 35 
l/s/km2 datorită precipitațiilor mari; în 
Subcarpați, valoarea scurgerii scade la 3-10 
l/s/km2, iar la câmpie se reduc la 1-3 l/s/km2). 

Regimul de precipitații și temperatura aerului se 
răsfrâng asupra modului de alimentare și 
variațiilor de debit de-a lungul anului. Rezultatul 
topirii zăpezilor și a ploilor abundente, scurgerea 
apei are valori mari în aprilie, mai și iunie; iar în 
septembrie și octombrie valoarea scurgerii 
monitorizează o scădere maximă, ca urmare a 
secetei din perioada verii (de ex: la deal în zona 
Mislea și Cricovul Sărat debitul este foarte 
scăzut, iar râurile mici seacă în timpul secetos). 

Odată cu creșterea nivelului apelor din aprilie-
iunie are loc transportul maxim de aluviuni, iar 
valorile cele mai mari sunt în zona subcarpatică. 

Pot fi menționate mici lacuri cu caracter 
temporar, strânse între zonele de pantă 
frecvente în dealurile subcarpatice. Având în 
vedere necesarul de apă pentru agricultură și 
alimentarea cu apă a gospodăriilor au fost făcute 
lucrări hidrotehnice în vederea măririi 
patrimoniului de lacuri (de ex: în amonte de 
Câmpina și lacul Fulga unde sunt lacurile de pe 
Valea Doftanei). 

Lacuri de acumulare 

Lacul Paltinu este amplasat în cheile "La Tocile", 
pe Valea Doftanei, județul Prahova. Acesta este 
un lac de acumulare care servește la alimentarea 

 
1 
http://www.isuprahova.ro/pdf/plan%20inundatii/3.%20Sc

cu apă potabilă a orașelor Câmpina și Ploiești, și 
are o lungime de 3 km. Volumul lacului de 
acumulare este de 47 milioane mc și are o 
suprafață de 197,5 ha. Acest lac este înconjurat 
de păduri de conifere și foioase, iar vara capătă 
o culoare încântătoare de verde-smarald. Apele 
barajului Paltinu sunt folosite la producerea 
energiei electrice și la irigații. Acesta are formă 
de arc cu dublă curbură având înălțimea de 108 
m și lungimea coronamentului de 460 m. 
Construcția barajului a avut loc în anul 1980 
pentru formarea lacului de acumulare, iar 
locuitorii din satul Plaiețu au fost relocați, satul 
dispărând sub apele lacului. 

Lacul Măneciu s-a format în urma ridicării 
barajului, are un volum de 60 de milioane mc și 
o suprafață de 192 ha. Apele lacului de 
alimentare sunt utilizate pentru producerea de 
energie electrică în hidrocentralele de la 
Măneciu, Izvoarele și Văleni de Munte, precum și 
pentru irigații și alimentare cu apă a localităților 
limitrofe. Barajul Măneciu are o înălțime de 75 
de m și o lungime a coronamentului de 750 de m. 

În zona de câmpie există limane fluviatile (Balta 
Doamnei, Curcubeul, Sărăcineanca, Brebu, 
Peștelui și Bisericii (lângă municipiul Câmpina)1. 

La rețeaua hidrografică se adaugă lacurile sărate 
formate în încăperile vechii Ocne de sare de la 
Slănic Prahova: Baia Baciului, Baia Verde, Baia 
Roșie, cât și lacul sărat de la Telega. Conținutul 
bogat în săruri și nămoluri fac ca aceste lacuri să 
fie folosite cu succes în balneoterapie. 

Lacul Baia Baciului, cel mai mare din stațiunea 
Slănic Prahova, prezintă diferențieri ale gradului 
de mineralizare a apei de la suprafață către 
adâncime, astfel încât de la 2 m către profunzime 
(lacul având 15 m adâncime), se ajunge la o 
mineralizare totală de 108,938 g săruri/. 
Totodată, acest lac are un strat de nămol cu o 
compoziție chimică ce cuprinde substanțe 
minerale (sulfați, nitrați, sodiu, magneziu, 
potasiu, calciu, fier). 

Lacul Miresei, descoperit prin prăbușirea 
Muntelui de sare are 1300 mp, adâncime 32 m și 
un grad de salinitate de 260 g/l cu ape 
suprasaturate datorită prezenței lui într-un 
masiv de sare. Este cercetat permanent de 

urt%20memoriu%20de%20prezentare%20a%20judetului/
memoriu%20prezentare.pdf  

http://www.isuprahova.ro/pdf/plan%20inundatii/3.%20Scurt%20memoriu%20de%20prezentare%20a%20judetului/memoriu%20prezentare.pdf
http://www.isuprahova.ro/pdf/plan%20inundatii/3.%20Scurt%20memoriu%20de%20prezentare%20a%20judetului/memoriu%20prezentare.pdf
http://www.isuprahova.ro/pdf/plan%20inundatii/3.%20Scurt%20memoriu%20de%20prezentare%20a%20judetului/memoriu%20prezentare.pdf
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echipe științifice, grație particularităților pe care 
le prezintă. 

Lacul Baia Verde este un lac cu apă sărată, cu un 
grad ridicat de salinitate, de peste 200 g/l, 
rezultată din pereții săi de sare. Concentrația de 
sare de la suprafață este mai scăzută în timpul 
primăverii și după ploile abundente (80/120 g/l) 
și crește în perioadele secetoase ca rezultat al 
efectului de evaporare. În adâncuri, salinitatea 
rămâne constantă. 

Lacul Baia Roșie este un lac cu apă sărată, cu un 
grad ridicat de salinitate care are în compoziția 
apei oxizi de fier, care imprimă o nuanță roșcată 
a apei. 

În orașul Băicoi, în zona Țintea, există un lac cu 
nămol sapropelic folosit pentru tratament 
(singurul lac de acest gen din Europa), locul fiind 
cunoscut sub numele de Stațiunea balneo 
climaterică Valea Stelii. În zona dealurilor 
subcarpatice din Prahova se găsesc și alte lacuri 
atestate care ar putea fi folosite pentru 
tratament, ele fiind cunoscute doar de către 
localnici. Stațiuni balneoclimaterice se găsesc în 
localitățile: Poiana Câmpina, Breaza și Slănic. 

Pe teritoriul județului Prahova există numeroase 
cascade2, care au valoare turistică, peisagistică și 
deopotrivă geologică importantă pentru județ. 

Cascada Valea Spumoasă este poziționată pe 
versantul opus al Văii Jepilor, la altitudinea de 
1.700 m. Se mai numește și „cascada fantomă” 
din cauză că nu este permanentă. Aceasta poate 
fi văzută când se merge cu telecabina de la 
stațiunea Bușteni spre Babele. 

Cascada Caraiman este o altă destinație 
cunoscută a județului Prahova, al cărui nume te 

duce cu gândul la Crucea Eroilor și Vârful 
omonim, care sunt în zonă. De asemenea, mai 
poartă și alte denumiri precum „Vânturișul 
Caraimanului” sau „Cascada Fantomă”, ultima 
venind de la faptul că numai într-o perioadă a 
anului se poate vedea, și anume în prima parte a 
primăverii, când are apă, în rest fiind seacă. 
Datorită topirii zăpezilor și a ploilor se creează o 
cădere de apă impresionantă, moment în care 
este recomandată vizitarea acesteia. Cascada se 
poate zări și din telecabina care urcă spre Babele 
(dacă e în perioada potrivită), fiind situată la 
peste 2.000 de metri altitudine. 

Cascada Urlătoarea este formată de pârâul 
Urlătoarea, la altitudinea de 1.100m, în 
apropierea traseului turistic care duce din 
Bușteni spre Platoul Bucegi, pe Valea Jepilor. În 
afara principalei căderi de apă, care măsoară 15 
m, există și alte mici cascade, pe cursurile 
Urlătoarea Mare și Urlătoarea Mică. Aceasta 
este una dintre cele mai impresionante cascade 
de la noi din țară atât prin debit, denumirea 
provine de la zgomotul pe care îl fac apele în 
căderea lor. 

Cascada Schinda3 se află la poalele Muntelui 
Tătaru, pe Valea Teleajenului, în zona cunoscută 
sub numele de Schinda. Din Măneciu se poate 
ajunge la cascadă pornind de la lacul de 
acumulare Măneciu pe traseul turistic cruce 
galbenă și pe drumul forestier ce urcă dealul 
Chiciureni.  

Cascada Izvoraș este amplasată la o altitudine de 
1300 m. Drumul de acces este pe șoseaua Sinaia 
– Târgoviște, se merge către V. Izvorul Dorului, 
către amonte.

  

 
2 https://zpl.ro/cele-mai-frumoase-cascade-din-prahova-si-
din-carpatii-meridionali/  

3 http://www.evaleateleajenului.ro/obiective-
turistice/cascade/cascada-schinda/ 

Cascada Urlătoarea 

https://peregrinprinlume.com/2020/06/07/tintea-veche-localitate-petrolifera-romaneasca/
https://zpl.ro/cele-mai-frumoase-cascade-din-prahova-si-din-carpatii-meridionali/
https://zpl.ro/cele-mai-frumoase-cascade-din-prahova-si-din-carpatii-meridionali/


1.6. Solurile 

Județul Prahova are diverse tipuri de soluri, care 
se fac marcante prin varietatea reliefului, 
substratul litologic, condițiile climatice, 
vegetație, și care atrag după sine diversificarea 
celorlalte condiții fizico-geografice în ansamblu.  

În zona montană, la altitudini de 1500-1600 m, 
unde climatul rece duce la alterarea și 
degradarea rocilor și vegetația este formată din 
graminee, solul se compune la suprafață dintr-un 
strat subțire cu material organic, care trece spre 
bază într-un strat bogat de sfărâmături mai mari, 
prin degradarea și modificarea pietrelor. În 
terenurile acoperite de vegetație din Munții 
Gârbova, Grohotiș și Tătaru se remarcă tipul de 
soluri feriluviale. 

În Munții Bucegi, pe versanți găsim soluri 
rendzine, soluri brune și rocă, iar la 2300 m soluri 
humico-silicatice, la fel ca și în Masivul Ciucaș, iar 
pe pantele împădurite ale munților se dezvoltă 
soluri brune acide și soluri brune podzolite. 

În zona dealurilor subcarpatice, unde clima este 
mai blândă, litologia este variată, solurile 
prezintă o mare varietate. În zona de est a 
Teleajenului se găsesc soluri brune acide, brune 
podzolite, la care se asociază soluri podzolice 
argiloiluviale, iar în al doilea rând avem soluri 
negre de fâneață, umede în Depresiunea Drajna-
Chiojd și în Cricovul Sărat, soluri brune podzolite 
în Dealurile Bucovelului, soluri negre de fâneață 

și soluri brune în bazinul Lopatnei. Pe terenurile 
accidentate apar soluri tinere și soluri erodate. În 
Depresiunea Măgurele, ca și la poalele dealurilor 
dinspre câmpie, se dezvoltă soluri brun-roșcate 
podzolite. 

În regiunea de câmpie solurile sunt diversificate  
și predomină aluviunile grosiere sau fine. În 
Câmpia înaltă a Cricovului Dulce, unde este 
împădurită sunt plano-soluri și soluri podzolite 
argiloiluviale pseudogleizate. În Câmpia 
Ploieștilor, pietrișurile conului prahovean, se 
prelungesc în amonte cu terasa de la Câmpina și 
Breaza, fiind învelite cu grupuri de soluri fertile 
de culoare închisă, cernoziomuri levigate și soluri 
brune la vest de Prahova. 

La șes și în luncile râurilor, din cauza modificărilor 
de albie, un rol principal îl au depozitele de 
pietriș, mâl, nisip și bolovani depuse în  soluri (de 
ex: Câmpia Gherghiței, pe lângă solurile aluviale 
se observă grupuri de soluri foarte fertile de 
culoare închisă și cernoziomuri levigate, în mare 
parte freatic-umede cu strat acvifer). În zonele 
joase ale terenurilor apar locuri mlăștinoase, 
soluri gleice și soluri cu un sporit conținut de 
săruri minerale. 

De asemenea, se dezvoltă soluri brun-roșcate și 
locuri cu aspect de loess pe stânga râului 
Ialomița, în același timp în zona de întâlnire a 
celor două râuri Ialomița și Prahova apar grupuri 
de soluri foarte fertile de culoare închisă (neagră, 
castanie), solurile conținând substanțe nutritive. 

  

Muntele Piatra Verde 
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1.7. Vegetația 

În județul Prahova sunt menționate zonele 
biogeografice în perimetrul regiunii holarctice, 
subregiunea eurosiberiană, stepic și domeniile 
central-european alpin. Specifice zonei sunt 
diferitele specii de plante și animale care ocupă 
arii restrânse și felul în care se întrepătrund 
zonele și arealele pe teritoriul județului, în 
funcție de relief, climă și conținutul geologic. În 
funcție de altitudine, distribuirea vegetației se 
împarte în zona alpină, zona pădurilor și zona de 
silvo-stepă, fiecare dintre ele au trăsături 
specifice și se disting pe etaje. 

Pajiștile alpine se află la o altitudine mai mare de 
2300 m, fiind formate din grupuri de plante 
erbacee: Carex curvula, Carex sempervirens, 
Festuca supina, Agrostis rupestris, Juncus 
trifidus, lângă care se găsesc tufărișuri de 
Rhododendron kotschyi, Salix herbacea, Salix 
reticulata și alte familii de plante acomodate la 
condițiile de climă-relief-sol (de ex: Potentilla 
ternata, Geum montanum, Minuartia sedoidea, 
Silene acaulis, Primula minima, Campanula 
alpina). 

Etajul subalpin cu altitudine de 2300 m până la 
zona de pădure (circa 1500 m) se întinde zona de 
vegetație formată din pâlcuri de Pinus montana, 
Juniperus sibirica, Alnus viridis, Rhododendron 
kotschyi și Vaccinium sp., între care se formează 
grupuri de plante erbacee (Festuca supina, Poa 
media, Nardus stricta) și alte exemplare de 
plante ierboase ca Achillea stricta, Gentiana 
kochiana, Scorzonera rosea, Veratrum album, 
Hieracium alpinum, Pulsatilla alpina etc.4 

Așezarea etajului subalpin este pe verticală, în 
funcție de mediu și altitudine, la limita cea mai 
înaltă a etajului, jnepenișul și tufărișurile sunt 
mai mici și aparțin unei insule formate din 
grupuri de plante erbacee. În aval, crește 
numărul exemplarelor lor, constituindu-se în 
tufărișuri strâns legate între ele, între care avem 
zadă și molid.  

În munții Gârbova, Grohotiș, Ciucaș și Tătaru, 
jneapănul (Pinus montana) este absent și înlocuit 
de ienupăr (Juniperus sibirica), care ocupă zone 
mai mari, smirdarul are o întindere mare în 
Munții Ciucaș și Bucegi, iar afinul domină în 

 
4 Niculescu GH., Velcea I, Județul Prahova, Editura Academiei, 
București, 1973 

Munții Gârbova, unde celelalte zone montane 
ocupă zone mai mici. 

Pădurile montane au întindere mare, având o 
înălțime variată între 500 și 1500 m, format din 
etajul făgetelor pure sau în amestec cu carpen, 
care se extinde până în zona subalpină a 
tufărișurilor.  

De asemenea, pădurile compacte de molid 
(Picea excelsa) pun stăpânire pe un teritoriu mic, 
care se limitează la brâul de sub pășunile alpine 
ale Munților Bucegi și pe partea sudică a 
Munților Ciucaș. Aici se găsesc molidișuri în 
amestec cu zada (Larix decidua) în abruptul 
Bucegilor și în Ciucaș, iar bradul (Abies alba) sau 
fagul (Fagus silvatica), la altitudini mici, în 
bazinul superior al văii Prahovei, Azugăi, pe 
poalele Bucegilor, în Cheia și Munții Tătaru, zona 
vestică a Gârbovei.  

Asemănător zonei montane mijlocii, se întâlnesc 
pădurile de rășinoase în amestec cu fagul în 
arealele mici spre cursul superior al Crasnei, cât 
și în obârșia Doftanei. În Bucegi sunt păduri de 
fag combinate cu alte esențe lemnoase, cum ar 
fi carpenul. 

Arealul subcarpatic, unde pădurile ocupă 
teritorii lipsite de continuitate, schimbând cu 
livezi sau cu culturile agricole stabilite după 
defrișări, iar în alcătuirea lor se întâlnesc 
exemplare de fag în amestec cu gorunul. 

La altitudini între 650 m și 200 m sunt situate 
pădurile de gorun, unde se întâlnesc exemplare 
de gorun, stejar și gorun transilvănean. Pădurea 
care conține stejar pedunculat apare sub forma 
unor insule care se răspândesc printre culturile 
agricole. Avem în zonă exemplare rare, resturi 
ale unui întins codru de stejari (Codrul Vlăsiei), 
iar la Ghighiu se găsesc câțiva dintre stejarii 
seculari care sunt monumente ale naturii.  

În zona de S-E a județului Prahova vegetația este 
predominantă zonei de silvostepă cu pâlcuri de 
stejar brumăriu, stejar pedunculat și alte plante 
ierboase adaptate mediului umed. Acest peisaj s-
a schimbat în ultimii ani datorită intervenției 
omului, prin urmare grupele de plante care 
trăiesc într-un anumit mediu și sunt condiționate 
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de factori fizici, geografici și biologici au fost 
schimbate complet cu zone cultivate cu culturi 
agricole. 

Vegetația, bogată şi diversă, prezintă o evidentă 
etajare, asemenea elementelor climatice și 
formelor de relief cu care se află într-o strânsă 
interdependență. Cea mai mare parte a 
vegetației ariei muntoase aparține provinciei 
dacice constituită din păduri mixte, păduri de fag 
subatlantic, păduri de rășinoase de tip boreal, 
tufărișuri și pajiști bogate în elemente alpine și 
arctice, inclusiv numeroase specii endemice. 
Vegetația este etajată vertical și se deosebesc 
două zone altitudinale: zona forestieră și zona 
alpină. 

Zona forestieră are ponderea cea mai mare în 
această regiune (subzona fagului prezentă până 
la circa 1400 m și subzona molidișurilor între 
1400-1800 m). Această zonă este bine dezvoltată 
în toată regiunea, cu precădere în masivele 
montane, dar în masivul Bucegi sunt prezente 
toate etajele.  

Subzona fagului este format din etajul inferior 
alcătuit din făgete pure sau fag în amestec cu 
gorun și carpen – sporadic fiind întâlnite 
exemplare de arțar, ulm, frasin și tei. Acest etaj 
se dezvoltă până la 700-800 m și este prezent 
mai mult la extremitatea nordică a masivului 
Postăvarul, Piatra Mare, coamele sudice ale 
Bucegilor, versanții Baiului și Grohotișului și 
pantele cu expunere nordică și nord-vestică ale 
Tătarului. 

Etajul montan mijlociu cuprinde cea mai mare 
parte a versanților exteriori ai masivelor și se 
dezvoltă între 700-800 m și circa 1400 m. 
Pădurile sunt alcătuite din fag cu brad, fag cu 
brad și molid sau brad cu molid, sau chiar fag pur 
(ponderea diferitelor specii variază între 10 și 90 
%). Arborete pure de brad se întâlnesc în Munții 
Furnica, Piatra Arsă (Sinaia) sau pe Jepii Mici 
(deasupra localității Poiana Țapului). Fagul 
formează insule conturate la 1300-1400 m în 
Munții Gârbova, pe versanții abrupți ai culmilor 
Caraiman și Coștila, sau în estul Munților Piatra 
Mare și Grohotiș (spre Cheia).  

În acest etaj, molidul este prezent coborând 
până la 800 m, iar bradul ca limită superioară la 
altitudinea de 1200-1350 m. Făgetele pure este 
prezent la limita pădurii în câteva masive 

(evidentă în Munții Gârbovei). Cele mai mari 
suprafețe sunt formate din păduri de amestec de 
fag cu brad sau de fag, brad și molid (versanții 
Bucegilor și Gârbovei, pe versanții nordici și 
vestici ai Postăvarului, Pietrei Mari, Gârbovei, 
Ciucașului, Munții Tărlungului).  

Areale mai mici se găsesc spre obârșia 
Doftanelor, pe Valea Crasnei, în zona Cheia și în 
vestul munților Tătarul unde ponderea ridicată o 
are bradul, dar mai ales molidul. Se remarcă o 
serie de inversiuni în dispunerea spațială a 
speciilor afectând structura subzonei, dar acest 
lucru conferă valențe superioare peisajului: 
gorunul urcă până la 1050 m în nordul 
Postăvarului până la Poiana Brașov; bradul 
coboară pe același versant, fiind întâlnit la sud de 
Brașov, în jurul localității Noua, la 700 m.  

Subzona molidișurilor se află la altitudini între 
1400 și 1600 m, iar în unele masive până la 1800 
m. Pădurile acestei subzone sunt, cu excepția 
Bucegilor, destul de fragmentate: arealele în 
care predomină molidul sunt puține și restrânse 
(versantul sudic al Ciucașului, Postăvarului și 
Pietrei Mari), spre obârșia Răteiului în Leaota, în 
zona vârfurilor Bobu Mare, Bobu Mic și Vf. 
Grohotiș.  

În Bucegi această zonă are cea mai mare 
dezvoltare în bazinul superior al Ialomiței, pe 
culmile Dichiu, Nucet, Blana, Lăptici, Cocora, 
Lucăcilă, Deleanu, Bătrâna. Către Prahova, petice 
mari apar pe Vânturișu, Colții lui Barbeș sau pe 
Moraru ori Bucșoiu. În aceste păduri apare zada, 
singurul conifer cu frunze căzătoare, mai ales în 
abruptul Bucegilor, în zona brânelor. Pe 
versantul nordic al Jepilor Mici, pe Brâna Mare a 
Jepilor, la circa 1750 m pe un versant foarte 
înclinat, se află un areal de larice și zâmbru. 

Trecerea de la zona forestieră la cea alpină se 
face prin intermediul unei fâșii de interferență 
cunoscută sub numele de etajul subalpin care 
este alcătuit din rariști de limită și tufărișuri. 
Rariștile sunt formate din amestec de molid, 
larice și pin, asociate cu arbuști (alun, ienupăr) și 
diverse specii ierboase.  

Zona alpină este cunoscută ca suma grupelor 
”golurilor alpine” în care vegetația este alcătuită 
din tufărișuri, pajiști, asociații de tundră alpină 
sau de stâncării și bolovănișuri. Această zonă are 
limita inferioară la 1650-1850 m, iar cea 
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superioară corespunde limitei maxime din Vârful 
Omul (2507 m). Zona alpină are cea mai mare 
dezvoltare în Bucegi (Leaota, Postăvarul, Piatra 
Mare, Gârbova, Ciucaș) lipsind în celelalte 
masive muntoase sau fiind prezentă doar prin 
petice foarte restrânse. Zona cuprinde 
următoarele etaje alpine: etajul alpin inferior și 
etajul alpin superior. 

Etajul alpin inferior este reprezentat în Bucegi, 
Gârbova, Postăvarul, Piatra Mare, Leaota și 
Ciucaș. Dacă în Bucegi este reprezentat prin 
tufărișuri de jneapăn (în zona Furnica, Jepi, Piatra 
Arsă) în care predomină țepoșica, în restul 
masivelor apare la peste 1800 m, ienupărul și 
pajiștile cu țepoșica și păruscă. Remarcabile în 
acest etaj sunt arealele ocupate de smirdar 
(rhododendron) ce mărginesc de obicei versanții 
circurilor glaciare din Bucegi, în rest apar cu totul 
sporadic, în petice neînsemnate. 

Etajul alpin superior este prezent doar în Bucegi, 
între 2300-2507 m, fiind arealul cel mai extins și 
prezent pe platoul Coștilei. Gruparea vegetală 
caracteristică este cea de tundră alpină alcătuită 
din plante pitice, alipite de sol, târâtoare, 
formând rozete sau pernițe deasupra solului. Se 
remarcă grupe de coarnă, părușcă, iarba vântului 
și rugina, clopoțeii alpini și gențiana. Pe coastele 
bătute de vânt întâlnim tufărișuri de salcie pitică 
și argințică. În interiorul circurilor glaciare, pe 
versanți, vegetația este reprezentată de salcie 

târâtoare, smidar (rhododendron), afin, mure, 
fragi și merișor.  

Pot fi amintite grupări de plante ce populează 
stâncăriile, grohotișurile și bolovănișurile care 
poartă numele de plante petrofile (floarea de 
colț prezentă izolat în punctele cele mai ferite din 
sectorul culmilor ce converg către Vârful Omu). 
Pe coastele și versanții cei mai abrupți, grupele 
cu înțelenire de tip stepic sunt singurele ce s-au 
putut adapta. 

Flora diversificată cuprinde: garofița, sângele 
voinicului, bulbucul de munte, căldărușa, specii 
de orhidee, iedera albă, liliacul sălbatic. În zonă 
sunt numeroase rezervații naturale ce 
adăpostesc o mare varietate de floră și faună 
alpină. Dealurile subcarpatice sunt acoperite cu 
pășuni, păduri și livezi de pomi fructiferi. Pe 
Valea Doftanei se cultivă vița-de-vie, ca și pe 
Valea Teleajenului, unde pădurile de gorun 
alternează cu livezi întinse de meri și pruni. 

Vegetația de tip stepic, din zona alpină și cu 
precădere din etajul inferior, este cunoscută sub 
numele de pajiști, fiind adevărata podoabă a 
Bucegilor, Leaotei, Gârbovei, Postăvarului și 
Pietrei Mari. Un caz aparte îl reprezintă Culmea 
Tâmpa, al cărui versant sudic însorit este 
acoperit cu pajiști stepice utilizate pentru 
pășunat. 

 

  

Muntele Roșu, Ciucaș 
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1.8. Fauna  

În Județul Prahova varietatea formelor de relief 
și a vegetației a favorizat prezența unei faune 
bogate și diverse ca număr și specii. În Munții 
Bucegi pe pantele înclinate se întâlnesc capre 
negre pe un teritoriu relativ limitat, iar în zone 
înalte, aride, trăiesc un număr redus de păsări: 
vulturul pleșuv și cel cafeniu, acvila de munte,  
fluturașul purpuriu. Pe stâncile Bucegilor și 
Ciucașului se întâlnesc insecte, bondari care 
polenizează plantele cu flori din zonă, șopârle, 
broasca brună de munte, triton, păsări (mierla 
gulerată, cioara alpină, potârnichea de stâncă). 
În zone împădurite trăiește cocoșul de munte, 
ciocănitoare, corb, mierlă, buhă, cinteza, uliul, 
acvila de munte. 

Specifice etajului montan și alpin sunt 
carnivorele și omnivorele sau cele care  
populează pădurile cum ar fi: lupul, vulpea, ursul 
brun, râsul, jderul, pisica sălbatică, iar în pădurile 
de fag întâlnim mamiferele rozătoare: șoareci, 
pârși, veverițe. Mamiferele se găsesc în pădurile 
de deal și câmpie: căprioarele, cerbul, și 

mistrețul, și în zona silvo-stepică găsim iepuri, 
popândăi și hârciogi. 

Pâraiele și râurile de munte au o faună piscicolă 
formată din zglăvoacă și păstrăv (Azuga, 
Măneciu, Poiana Stânei), râurile din zona 
deluroasă sunt populate de lipan, și în zona de 
câmpie avem mreană.  

Zona de luncă inundabilă este populată de 
moluște: scoici, melci; coleoptere: buhai de 
baltă; raci, și dintre pești menționăm: crap, 
șalău, știucă,  țipar. Stârcii și berzele cuibăresc pe 
malul apelor, ele fiind păsări specifice zonei de 
baltă.  

Speciile faunistice din Județul Prahova, care au o 
deosebită valoare cinegetică sunt: cerbul 
carpatin, căprioara, capra neagră, râsul, 
mistrețul, ursul, lupul, vulpea, jderul, nevăstuica, 
pisica sălbatică, iepurele (dintre mamifere) și 
cocoșul de munte, potârnichea și fazanul (dintre 
păsări). Această bogăție faunistică permite 
practicarea vânătorii și a pescuitului în zonele 
populate cu aceste specii.   

 

  

Munții Grohotiș 

Munții Ciucaș 
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1.9. Resursele naturale cu caracter terapeutic  

Resursele naturale cu caracter terapeutic 
reprezintă o ofertă turistică primară a stațiunilor 
turistice sau a unor localități deținătoare de 
factori naturali terapeutici și sunt reprezentate 
de: 

• substanțele minerale cu caracter 
terapeutic care, prin proprietățile fizico-
chimice și farmacodinamice răspund 
nevoilor profilactice și medicale de 
menținere, consolidare, refacere a stării 
de sănătate, de repunere în formă a 
organismului după stres și de reconfortare 
fizică și psihică individuală; 

• factorii bioclimatici vin în completarea 
primei categorii menționate și sunt 
determinați de caracteristicile climatice 
ale României, de formele de relief, cadru 
natural și de topoclimatul local.  

1.9.1. Substanțe minerale naturale cu 

caracter terapeutic  

Substanțele minerale naturale de pe teritoriul 
județului sunt reprezentate de: ape minerale, 
nămol terapeutic și mediul de salină.  

Sunt considerate ape minerale terapeutice, 
conform dicționarului enciclopedic de 
balneoclimatologie5 (definiție preluată de la 
Congresul internațional de la Bad Nauheim, 
1912) „apele ce provin dintr-o sursă naturală sau 
forată artificial și îndeplinește următoarele 
condiții: are o mineralizare sau conținut de săruri 
dizolvate de minimum 1 gr/l, conține elemente 
chimice cu acțiune farmacologică cunoscută, 
conține gaze dizolvate cu efecte biologice 
cunoscute (CO2 și H2S), este radioactivă în 
limitele admise ca terapeutice (20 ηCi), are o 
temperatură de peste 20°C, independent de 
conținutul mineral”. 

Din punct de vedere fizico-chimic și mineralogic, 
conform Ordinului 87/2008, pentru aprobarea 
Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea şi 
evaluarea resurselor / rezervelor de apă minerală 
naturală, apă minerală terapeutică, apă 
geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze 

 
5 Mică enciclopedie de balneoclimatologie a României – 
Elena Berlescu, Ed. ALL, Bucureşti, 1996. 
6  Colectiv - Lexicon Geologie, Geografie, Mine, Petrol. Ed. 
Tehnică, București, 1975, pg. 71; Pricăjan A. – Apele 

necombustibile (ANRM), cu completările și 
actualizările ulterioare, apele minerale 
subterane se grupează în: 

a) ape minerale naturale - ape subterane 
care îndeplinesc condițiile prevăzute de 
HG nr. 1.020/2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de exploatare și 
comercializare a apelor minerale naturale 
(ape minerale îmbuteliate);  

b) ape minerale terapeutice - ape subterane 
cu proprietăți curative, care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de HG nr. 1.154/2004; 

c) ape geotermale - ape subterane care au 
rol de transport al căldurii din scoarța 
terestră, utilizate în scopuri energetice sau 
ca ape minerale terapeutice, cu 
temperaturi la sursă mai mari de 20 grade 
C.  

Conform literaturii geologice de specialitate6, 
apa minerală este „o apă naturală subterană, 
foarte rar superficială, termală sau atermală, 
care are un conținut variabil de săruri, gaze şi 
substanțe minerale radioactive și este 
caracterizată prin proprietăți terapeutice”. Apa 
minerală este definită, după aceeași sursă, ca 
având un conținut mineralogic de minimum 0,5 
g/l și o temperatură ce poate fi sub 20ºC – pentru 
apele minerale reci, sau peste 20ºC, pentru apele 
minerale termale.   

Din punct de vedere medical, conform HG 
1.154/2004, privind aprobarea Normelor tehnice 
unitare pentru realizarea documentațiilor 
complexe de atestare a funcționării stațiunilor 
balneare, climatice și balneoclimatice și de 
organizare a întregii activități de utilizare a 
factorilor naturali, în categoria factorilor naturali 
terapeutici (Art. 43) se încadrează:  

• apele minerale terapeutice 

• lacurile terapeutice 

• nămolurile terapeutice 

• gazele terapeutice 

• ansamblul elementelor fizico-chimice 
ale litoralului marin 

minerale și termale din România. Ed. Tehnică, București, 
1972, pg. 17 
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• ansamblul elementelor climatice ale 
litoralului marin 

• factorii sanogeni ai principalelor tipuri 
de bioclimă ai României, inclusiv de la 
nivelul peșterilor și salinelor. 

Pornind de la această definire a termenilor, 
conform legislației din domeniu și de la 
clasificarea categoriilor de resurse naturale 
minerale, se va analiza în continuare potențialul 
de care dispune județul Prahova în ceea ce 
privește cantitatea și calitatea substanțelor 
minerale cu caracter terapeutic.  

Apele minerale de pe acest teritoriu 
administrativ sunt fie ape de adâncime (sistemul 
acvifer de adâncime), fie de suprafață (sistemul 
acvifer freatic) și au fost puse în evidență prin 
foraje sau apar la zi ca emergențe naturale.  

Zona Slănic 

În zona stațiunii Slănic substanțele minerale 
naturale cu caracter terapeutic sunt 
reprezentate prin: ape minerale sărate, nămol 
terapeutic și mediul de salină.  

Apele minerale7 au apărut pe seama 
zăcământului de sare, cantonat în depozite 
sedimentare de vârstă Miocen, pe valea 
Slănicului, pe o lungime de circa 2,5 km și o 
grosime de aproximativ 800 m. Datorită eroziunii 
stratelor litologice de deasupra corpului de sare, 
zona axială a acestuia apare la zi și aflorează pe 
valea Tulburea, cel mai cunoscut afloriment fiind 
cel cunoscut sub numele “Muntele de Sare”, de 
lângă Baia Baciului. Apele de precipitații spală și 
dizolvă masivul de sare, iar apa mineralizată se 
acumulează la baza acestuia, sub forma unor 
lacuri sărate. 

Pe de altă parte, prin prăbușirea vechilor 
exploatări de sare (ocne) s-au format depresiuni 
antropice, în care, apele provenite din 
precipitații s-au acumulat, au dizolvat sarea, 
formând lacuri sărate. 
În stațiunea Slănic sunt cinci lacuri sărate, numite 
și “băi”, cu următoarele caracteristici 
hidrochimice și terapeutice:  

o Baia Baciului (suprafața de circa 900 m2, 
adâncimea între 1 – 30 m) - se găsește în 

 
7 Colectiv INCDT – Potențialul balnear al R. S. România și 
valorificarea superioară a acestora în turismul    intern și 
internațional, Vol. IV., 1987, pg. 332 - 335. Arhiva INCDT, 

apropierea Grotei Miresei; apa lacului 
este clorosodică, sulfatată, calcică, 
magneziană, cu o mineralizare totală de 
195,05 g/l (analiză IMFBRM, 1985); se 
utilizează în agrement (balneație liberă) 
și pentru tratament, în cadrul 
complexului balnear Slănic (hidroterapie 
și terapie cu aerosoli, cu apă sărată); 

o Baia Roșie (suprafața de  circa 400 m2, 
adâncimea între 1 – 20 m) – se află în 
apropierea complexului balnear; lacul 
este alimentat de izvoare, are o apă 
clorosodică, sulfatată, calcică, 
magneziană, cu o mineralizare totală de 
195,86 g/l (analiză IMFBRM, 1985); se 
utilizează în agrement (balneaţie liberă);  

o Baia Neagră (sau Baia Porcilor, în 
suprafață de circa 200 m2, adâncimea de 
15 m) – se găsește în apropierea Băii 
Baciului, este tot o apă clorosodică, 
sulfatată, calcică, magneziană, cu o 
mineralizare totală de 25,92 g/l (analiză 
IMFBRM, 1985); lacul este principalul 
rezervor de nămol mineral terapeutic; 

o Baia Verde – situată în apropierea 
Salinei, este un complex format din trei 
lacuri, de sus, de mijloc și de jos, astfel:  

• Baia Verde de Sus (cu o suprafață de 
circa 595 m2 și adâncimea de 36,5 m): 
are o apă clorosodică, sulfatată, 
calcică, magneziană, cu o 
mineralizare totală de 144,385 g/l 
(analiză IMFBRM, anul 1985); în 
conservare, lacul prezintă fenomenul 
de heliotermie; 

• Baia Verde de Mijloc (suprafața de 
564 m2, iar adâncimea de 15 m): 
același tip de apă, cu o mineralizare 
totală de 225,63 g/l (analiză IMFBRM, 
anul 1985), este în exploatare, are 
amenajări pentru agrement, în 
balneație liberă; 

• Baia Verde de Jos (are suprafața de 
970 m2, adâncimea de 32,9 m): are 
același tip de apă, clorosodică, 
sulfatată, calcică, magneziană, cu o 
mineralizare totală de 102,19 g/l 
(analiză IMFBRM, anul 1985); este în 

Pricăjan A. – Apele minerale și termale din România. Ed. 
Tehnică, București, 1972, pg. 85 - 86 
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exploatare, are amenajări pentru 
balneație liberă; 

o Lacul din Grota Miresei (cunoscută și sub 
numele Muntele de Sare) a luat naștere 
prin prăbușirea tavanului grotei; are 
același tip de apă sărată, lacul este 
monument al naturii.  

Apele sărate din Slănic au fost puse în evidență și 
prin emergențe naturale care își au originea în 
orizonturi acvifere subterane formate prin 
circulația apelor meteorice pe masivul de sare și 
dizolvarea acestuia, așa cum sunt cele care 
alimentează Baia Roșie.   
Pe baza analizelor farmacodinamice realizate de 
INRMFB, apele sărate sunt recomandate în cură 
externă pentru a trata: afecțiuni ale aparatului 
locomotor (reumatism degenerativ și 
abarticular, afecțiuni posttraumatice și 
neurologice periferice); afecțiuni ginecologice; 
afecțiuni dermatologice; boli vasculare 
periferice; boli asociate; boli profesionale, etc.  

Nămolul terapeutic8. Nămolul se acumulează pe 
fundul lacurilor Baia Baciului, Baia Neagră și Baia 
Roșie și se formează din materialul organic și 
mineral din lac în urma unor procese biochimice 
și chimice. Este un nămol mineral, slab sulfuros, 
puțin hidratat, cu soluție de îmbibație 
mineralizată. Componenta principală a 
nămolului este clorura de sodiu.   

Nămolul terapeutic este recomandat, pe baza 
analizelor farmacodinamice, pentru tratamentul 
aparatului locomotor de natură reumatismală, 
degenerativă, traumatică și posttraumatică, 
afecțiuni neurologice ale nervilor periferici.  

Pentru exploatarea nămolului mineral terapeutic 
de la Slănic a fost aprobată, în 2020, Licența de 
concesiune în vederea exploatării, către 
societatea Valdor Slănic S.R.L.9. 

Salina Slănic10 

În urma exploatărilor de sare gemă, prin metoda 
clopot, rezultă spații miniere subterane, de 

 
8 Colectiv INCDT – Potențialul balnear al R. S. România și 

valorificarea superioară a acestora în turismul intern și 
internațional, Vol. IV., 1987, pg. 335 - 336. Arhiva INCDT 

9 ANMR, Raport general la data 25.11.2020, 
http://www.namr.ro/wp-
content/uploads/2020/11/licente_in_aprobare.pdf ) 
10  Colectiv INCDT – Potențialul balnear al R. S. România și 
valorificarea superioară a acestora în turismul intern și 

dimensiuni foarte mari. La minele vechi de la 
Slănic, sau „Ocnele Vechi”, grupate în zona 
centrală, delimitate de Mina Cantacuzino la nord 
și Mina Victoria la sud, primele exploatări 
subterane au folosit metoda de săpare 
descendentă, “în clopot”, procedeu care a 
condus la formarea de goluri cu dimensiuni 
impresionante:  

o Ocna din Vale - exploatată inițial în 
perioada 1819 – 1865, cu înălţimi de 
87–90 m, o circumferinţă de 180 m şi 
un diametru de 75 m; 

o Ocna din Deal - exploatată în perioada 
1838 – 1865, la care camera de 
exploatare a ajuns la 96 m înălțime, 
diametrul de 68 m și o circumferință de 
174 m. 

Din anul 1860, în zona centrală a zăcământului 
de sare s-au făcut lucrări de deschidere a 
exploatărilor cu camere trapezoidale, în câmpul 
denumit „minele vechi”, rezultând camere de 
exploatare mari, cu dimensiuni de 50 x 200 m și 
adâncimi variabile, mari, de până la 95 m. La 1,80 
- 2 m de tavan, galeriile au pe toată lungimea lor 
un pod continuu, utilizat pentru 
vizitare/inspecție. Au fost deschise prin lucrările 
de exploatare trei mine (Carol, Mihai şi Unirea), 
pe două orizonturi. 

Pe pereții galeriilor se văd cute cu dezvoltare pe 
zeci de metri, marcate prin alternanțe de benzi 
divers colorate, cu nuanțe de gri și alb și se 
individualizează diverse caracteristici 
mineralogice (structură, textură, mod de 
cristalizare), care constituie atracții pentru 
vizitatori.  

Mina Unirea a fost amenajată pentru vizitare 
după anul 1972, spațiul destinat vizitării se află 
la o adâncime de 220 m (Orizontul II).  

Microclimatul de salină, care are calități 
terapeutice, este caracterizat11 prin: 

• concentrația mare a particulelor de 

internațional, Vol. IV., 1987, pg. 335 - 336. Arhiva INCDT, 
date SALROM 
11  dr. Simionca Iu. - Speleoterapia şi haloterapia în România 
şi alte ţări europene – realităţi şi perspective (Raport), 
accesibil pe: 
http://bioclima.ro/Iu.%20Simionca%20.%20Speleoterapia
%20si%20Haloterapia%20(Raport)%20Conf.Balneo%20201
1.pdf  

http://www.namr.ro/wp-content/uploads/2020/11/licente_in_aprobare.pdf
http://www.namr.ro/wp-content/uploads/2020/11/licente_in_aprobare.pdf
http://bioclima.ro/Iu.%20Simionca%20.%20Speleoterapia%20si%20Haloterapia%20(Raport)%20Conf.Balneo%202011.pdf
http://bioclima.ro/Iu.%20Simionca%20.%20Speleoterapia%20si%20Haloterapia%20(Raport)%20Conf.Balneo%202011.pdf
http://bioclima.ro/Iu.%20Simionca%20.%20Speleoterapia%20si%20Haloterapia%20(Raport)%20Conf.Balneo%202011.pdf
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aerosol salin, cu valori de până la 80-95 
% de particule sub 3 µm; 

• temperatură medie relativ constantă, 
de 10 - 12ºC ; 

• umiditate relativă a aerului, de 
aproximativ 60 - 70%; 

• radioactivitatea naturală - la limita de 
detecție; 

• viteza curenților de aer mai mică de 0,1 
m/sec, în interiorul încăperilor 
subterane;  

• presiune atmosferică cu circa 18 mm Hg 
mai mare decât la suprafață;   

• bioclimat caracterizat prin ușor 
inconfort prin răcire, stres ușor 
hipotonic, ca urmare a temperaturilor 
relativ scăzute și ușor deshidratant, 
datorită cantității reduse de vapori de 
apă; 

• concentrația în aeroioni este moderată 
(1300/cm³), predominând ionii mari, cu 
tendință de polaritate negativă; 

• determinările microbiologice relevă un 
aer pur, concentrațiile de 
microorganisme fiind minime în mediul 
subteran. 

Microclimatul de salină constituie factor natural 
terapeutic pentru tratamentul sau ameliorarea 
afecțiunilor respiratorii (astm bronşic, 
bronhopatii cronice, afecţiuni asmatiforme, 
bronşite cronice, rinite alergice).  

Zona Sinaia12 

Încă din primele decenii ale secolului XX au fost 
puse în evidență, prin cercetări hidrogeologice, 
mai multe izvoare minerale, pe Pârâul 
Câinelului. Zăcământul hidromineral este 
reprezentat printr-un complex acvifer, 
acumulat pe fisuri și suprafețele de stratificație 
tectonizate, ale stratelor de Sinaia.  
În anul 1926 au fost făcute primele analize fizico-
chimice ale surselor hidrominerale, în 1928 a fost 
instituit perimetrul de protecție hidrogeologică a 
zăcământului, iar în anul 1936 s-a realizat 
captarea izvoarelor, în versantul stâng al 
pârâului. Exploatarea apei minerale a început 
mai târziu, în 1967, când s-a instalat o conductă 

 
12 Pricăjan  A. - Apele minerale și termale din România. Ed. 
Tehnică, București, 1972, pg. 17213, 38, 93; Colectiv INCDT 
– Potențialul balnear al R. S. România și valorificarea 

de transport (de policlorură de vinil), de 1.850 m 
lungime, prin care apa a fost adusă atunci, de-a 
lungul pârâului, în zona Uzinei de Mecanică Fină, 
iar de acolo la o buvetă în curtea Hotelului 
Păltiniș și utilizată în cură internă. În prezent, 
hotelul cu baza de tratament este închis. 
Cercetările hidrogeologice din anii ‘60 – ‘70 au 
pus în evidență, în UAT Sinaia, trei zone cu 
izvoare:  

• Pe Valea Câinelui, captarea Piscu Câinelui, 
situată la circa 1,1 km amonte de 
confluența cu râul Prahova; izvoarele 
cumulează un debit mediu de 0,25 l/s 
(21,6 m3/zi), o apă bicarbonatată, calcică, 
bromurată, sulfuroasă, cu o mineralizare 
totală de 0,446 g/l și un conținut liber de 
1,5 – 10,2 mg/l H2S (analiză INRMFB, 
1970), captare veche, necorespunzătoare; 
a alimentat vechea bază de tratament de 
la Hotelul Păltiniș; 

• izvorul din vecinătatea șoselei spre 
Moroieni (DN 71), la circa 200 m de 
confluența pârâului Izvorul cu râul 
Prahova, cu un debit de 0,1 l/s (8,6 m3/ zi), 
o apă bicarbonatată, calcică, bromurată, 
sulfuroasă, cu mineralizație totală de 
0,576 g/l (analiză INRMFB, 1970), sursă 
necaptată; 

• Izvoarele din zona Gării Sinaia – debite 
nesemnificative, cu compoziție 
mineralogică similară, surse necaptate. 

Către sfârșitul anilor ’70 sursele au fost cercetate 
și prin foraje hidrogeologice de mică adâncime, 
execute în cele două zone cu emergențe 
naturale, fiind obținute ape clorurate, 
bromurate sodice, cu debite mici, exploatabile 
numai prin pompare.  
Pe baza indicațiilor INMFB de la acea vreme 
(1970), apele minerale din zona Sinaia au fost 
recomandate în cură internă, pentru tratamentul 
afecțiunilor gastrointestinale, a bolilor 
hepatobiliare, dar și sub formă de aerosoli, în 
tratamentul căilor respiratorii.  

Pe lângă resursele hidrominerale, cu caracter 
terapeutic, orașul Sinaia mai beneficiază și de un 
bioclimat sedativ, cu nuanțe tonice, de stimulare 
pentru organism, un factor natural de cură 

superioară a acestora în turismul intern și internațional, Vol. 
IV., 1987, pg. 340 - 344. Arhiva INCDT  
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recomandat pentru tratamentul nevrozei 
astenice, a stărilor de debilitate, rahitism și 
tulburări de creștere la copii. 

Situația actuală. În perimetrul Pârâul Câinelui, 
situat la circa 1,8 km amonte de la confluența cu 
râul Prahova, pe malul stâng geografic, se mai 
păstrează captarea realizată în anul 1936, dar 
este într-o avansată stare de degradare. Pe lângă 
faptul că lucrarea a fost deteriorată de aluviunile 
transportate gravitațional de precipitațiile scurse 
de pe versant, terenul este acoperit de lăstăriș, 
de arbuști și de copaci doborâți de vânt. În plus, 
din cauza apropierii de albia pârâului, care are un 
bazin de recepție considerabil și o pantă mare de 
scurgere, forța și viteza apelor, mai ales la viitură, 
au contribuit la adâncirea fundului văii și implicit 
la eroziunea de la baza fundației lucrării de 
captare și de susținere a versantului.  

În prezent, apa minerală curge liber peste 
bordura zidului de sprijin, prezintă depuneri de 
sulfați și ajunge în apa pârâului. Conducta care 
prelua apa din captare, amplasată transversal 
peste vale, nu mai există; s-a mai păstrat 
conducta de aducțiune îngropată, amplasată de-
a lungul pârâului, prin care apa ajungea în zona 
Uzinei Mecanică Fină (azi MEFIN), inclusiv 
căminele de vizitare (s-au identificat trei pe 
teren, cu toate instalațiile ruginite, probabil 
nefuncționale), situate în corpul drumului de 
acces (forestier) de pe vale. Se mai păstrează în 
versantul drept geografic al drumului, și două 
amenajări pentru buvete, legate la vechea 
conducta de transport a apei minerale.  

Nu au fost eliberate licențe de explorare / 
exploatare pentru sursele de ape minerale de pe 
UAT Sinaia.  

 Comuna Telega  

Apele minerale de la Telega13 s-au format pe 
seama vechilor exploatări de sare, cunoscute 
încă din secolul al XVI-lea. În depresiunile 
formate prin procesul de prăbușire al vechilor 
ocne de sare s-au format lacuri cu apă 
clorosodică de mare concentrație, de circa 275 
g/l. Sunt cunoscute patru lacuri, amplasate pe 
valea Mislea, dintre care două (Lacul Băilor și 
Lacul Palade) au fost utilizate pentru balneație 

 
13 Pricăjan  A. - Apele minerale și termale din România. Ed. 
Tehnică, București, 1972, pg. 86, 87 

liberă, izvoare cu apă sulfuroasă, oligominerală și 
nămol terapeutic. 
Lacul principal, denumit Lacul Băilor, amenajat 
ca ștrand, are o suprafață de circa 1.300 m2 și 
adâncimea de 150 m, iar Lacul Palada, mai mic, 
situat la circa 300 m distanță, are circa 50 m 
adâncime. Datorită prezenței unui strat subțire 
de apă dulce, acumulată din precipitații, pe 
suprafața celor două lacuri, se produce 
fenomenul de heliotermie, temperatura apei 
sărate de la adâncime putând ajunge la 40°C. 
Între cele două lacuri se mai găsesc două 
depresiuni lacustre, cu apă sărată de mare 
concentrație.  
Nămolul terapeutic, care se găsește pe fundul 
lacurilor, este un nămol mineral, slab sulfuros, cu 
soluție de îmbibație puternic mineralizată, 
clorura de sodiu fiind componenta 
predominantă.  
În jurul lacului principal au existat, în anii '70, 
amenajări pentru tratament balnear, în cură 
externă – așa numitele „băi calde”, la cadă, 
amenajate într-un pavilion. Aceste amenajări 
pentru tratament au fost distruse în totalitate. 
Apa sărată era utilizată și în agrement, sub formă 
de băi reci, în ștrandul în aer liber. 

Poiana Câmpinei 

Apele minerale apar la zi sub forma unui izvor cu 
apă sărată, captat și valorificat încă dinainte de 
anul 1944, în cură externă, într-un pavilion 
special amenajat. Izvorul care alimenta baza de 
tratament avea o mineralizare totală de 143 g/l, 
cu peste 16 mg/l de Iod. Baza de tratament a fost 
dezafectată de mult timp14.  

Băile Valea Stelii, Orașul Băicoi 

Apele minerale din orașul Băicoi, din apropierea 
Dealului Țintea, își au originea în acumulările 
acvifere ce spală sâmburii de sare din cutele 
diapire ce apar în axul structurilor anticlinale din 
depozite miocene. S-au format două lacuri cu 
apă sărată (Seninu din Ţintea şi Lacul Mare din 
Băcioi), care au fost utilizate în balneație liberă.  
Lacul sărat Seninu are o suprafață de 1.515 mp și 
o adâncime de 1,20 – 1,50 m și un conținut bogat 
de clor, iod și brom. Lacul Mare, aflat în 
apropiere, cu o suprafață de 228 mp și o 

14 Pricăjan A. - Apele minerale și termale din România. Ed. 
Tehnică, București, 1972, pg. 87 
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adâncime de 0,8 m are depuneri de nămol 
terapeutic. Apa lacurilor prezintă fenomenul de 
heliotermie. Cele două lacuri de la Valea Stelii au 
fost amenajate pentru tratament (băi calde și băi 
reci), ceea ce a dus la conturarea unei zone de 
turism balnear. Apa minerală utilizată în vechea 
baza de tratament, adusă la zi printr-un foraj, era 
mai întâi filtrată într-un separator apă/petrol; 
era o apă concentrată, clorurată, iodurată, 
sodică, hipofonă, cu o mineralizare totală de 
79,111 g/l15, recomandată pentru cură externă, 
în tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, 
ginecologice și cardiovasculare.  

Băile Orzoaia, Orașul Urlați 

Pe teritoriul satului Orzoaia, ce aparține orașului 
Urlați s-au pus în evidență ape termominerale, 
aduse la zi printr-o instalație de foraj – F 123 
Urlați. Acestea sunt ape minerale de zăcământ, 
asociate hidrocarburilor. Din punct de vedere 
hidrochimic, sunt ape concentrate – cu 
mineralizare totală de 98,11 g/l (analiză 
IMFBRM, 1972), iodurate, bromurate, clorurate, 
sodice, hipertone, mezotermale - 38ºC. Pe baza 
analizei farmacodinamice, apele termominerale 
sunt recomandate în cură externă, pentru 
tratarea afecțiunilor aparatului locomotor și 
ginecologic. A fost utilizată în scop terapeutic 
într-o bază de tratament, cu dotări specifice, în 
cură externă, sub formă de băi calde, la cadă. 
Apa provenită din foraj era trecută printr-un 
bazin mare, unde era depetrolizată, apoi răcită 
prin adaos de apă rece. Baza de tratament 
funcționa patru luni pe an, activitatea balneară 
fiind sezonieră16.  
După 1990, băile au fost abandonate, iar 
amenajările au fost distruse. În zonă, a mai fost 
executat un alt foraj, pentru apă potabilă, care a 
interceptat orizontul de apă termominerală, pe 
care Primăria orașului Urlați intenționează să îl 
utilizeze ca sursă pentru alimentarea unei noi 
baze de tratament.  

Alte localități cu factori minerali terapeutici 

Pe teritoriul județului Prahova au mai fost 
identificate și inventariate, în decursul timpului 
și alte localități cu resurse minerale cu caracter 

 
15 Colectiv INCDT – Potențialul balnear al R. S. România și 
valorificarea superioară a acestora în turismul intern și 
internațional, Vol. IV., 1987, pg. 347 - 348. Arhiva INCDT 

terapeutic, care nu au făcut obiectul unor studii 
și cercetări hidrogeologice complexe, prin 
urmare informațiile privind caracteristicile fizico-
chimice și balneologice referitoare la acestea 
sunt sumare. În general, aceste surse au fost 
interceptate cu ocazia realizării unor lucrări 
miniere de prospecțiune /explorare geologică 
pentru substanțe minerale solide sau cu ocazia 
executării de foraje de cercetare/prospecțiune 
pentru petrol, gaze sau pentru alimentarea cu 
apă potabilă a unor localități sau unități 
industriale.  

Sunt prezentate în continuare câteva din aceste 
localități, având ca surse de informație studii mai 
vechi, din anii 1960-1989 și literatura 
hidrogeologică de specialitate. Unele dintre 
aceste surse au beneficiat în trecut de amenajări 
empirice pentru valorificarea în cură balneară 
sau pentru agrement, dar s-au degradat și au 
dispărut, nefiind întreținute. Localitățile în care a 
fost menționată prezența unor izvoare cu ape 
minerale, cu debite mai importante, sunt:   

• Satul Boboc (comuna Singureni) - izvor 
cu apă clorurată, bromurată, iodurată, 
sodică, sulfuroasă; la nivelul anului 1981 
au fost calculate rezerve de bilanț de 
circa 352 m3/zi de apă clorurată, 
bromurată, iodurată, bicarbonatată, 
sodică, calcică, sulfuroasă; 

• Bertea - izvor cu apă clorurată, 

bromurată (circa 30 mg/l ioni de Br−), 
sulfuroasă, sulfatată; 

• Brebu - izvor cu apă clorurată, calcică, 
sulfatată, recomandată pentru cură 
externă; 

• Mizil - ape freatice cu mineralizare 
ridicată (peste 10 g/l), de tip clorocalcică, 
magneziană; 

• Ceptura - izvor cu apă sulfuroasă, 
oligominerală, legată de lucrările 
miniere pentru  zăcămintele de  cărbune; 

• Filipeștii de Pădure - izvor cu apă 
sulfuroasă, oligominerală, legată de 
lucrările miniere zăcămintele de  
cărbune; 

• Vărbilău - apă minerală iodurată, cu o 
concentrație mare de iod, de 19,5 mg/l 

16 Colectiv INCDT – Potențialul balnear al R. S. România și 
valorificarea superioară a acestora în turismul intern și 
internațional, Vol. IV., 1987, pg. 349 - 351. Arhiva INCDT 
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Iod (se consideră a fi o apă iodurată dacă 
are un conținut de peste 1 mg/l). 

În ceea ce privește categoria ape minerale 
naturale (sau plate) îmbuteliate17, pe teritoriul 
județului au fost puse în evidență acumulări, 
pentru care s-au eliberat licențe de exploatare, 
astfel: 

• sursa Valea Spumoasă, din UAT Bușteni, 
ape minerale naturale necarbogazoase 
(plate), concesionate în vederea 
exploatării, de ROMAQUA Group SA, 
îmbuteliată sub denumirea AQUATIQUE;   

• în stațiunea turistică Cheia, sursa Ciucaș - 
Izvorul Zăganului, ape minerale naturale 

plate, concesionate de SC NICOLTANA SA, 
îmbuteliată sub denumirea Keia. 

Pentru perimetrul Valea Cărbunari, care deține 
surse de ape minerale naturale, a fost aprobată 
o licență pentru concesionare în vederea 
efectuării de activități de explorare (a se vedea 
Ordin ANRM nr. 245/2015). 

De asemenea, a mai fost aprobată o licență de 
concesionare pentru explorarea sursei de apă 
minerală naturală din perimetrul Bradul 
(stațiunea turistică Cheia), pentru Societatea 
NICOLTANA - S.A. județul Prahova (a se vedea 
Ordinul ANRM nr. 76/2021 /  2021). 

  

 
17 Baza de date a Agenției Naționale pentru Resurse 
Minerale 

Pârâul Câinelui, Sinaia 

Telega, resurse de apă sărată 



1.9.2. Factorii bioclimatici 

Factorii bioclimatici18 sunt determinați de 
caracteristicile climatice, de așezarea pe glob a 
României și implicit a unei zone/regiuni. 
Climatoterapia utilizează factorii naturali 
determinați de climatul unei zone/regiuni pentru 
menținerea sau ameliorarea stării de sănătate a 
organismului.  

Caracteristicile climatice al unei zone/regiuni 
care influențează activitatea balneoturistică, 
sunt: 

• tipul de climat; 

• temperatura medie anuală; 

• nebulozitatea medie; 

• umezeala relativă a aerului; 

• durata de strălucire a soarelui;  

• valoarea medie anuală a precipitaţiilor 
atmosferice; 

• numărul mediu anual de zile cu strat de 
zăpadă; 

• stratul de zăpadă, grosimea medie a 
stratului de zăpadă; 

• presiunea medie anuală a atmosferei;  

• regimul vântului; 

• hidrometeori; 

• nivelul aeroionizării. 

Caracteristicile bioclimatice reflectă modul în 
care organismul uman, sănătos sau bolnav, se 
adaptează la elementele climatice ale unei 
localități / stațiuni turistice. 
Factorii climatici pot fi indiferenți sau chiar 
sedativi, neinfluențând starea unui organism sau 
creează o atmosferă de confort, destindere, 
relaxare, echilibru climatic. Dincolo de limitele 
de toleranță factorii climatici pot acționa asupra 
unui organism, devenind stimulenţi sau 
stresanți, producând o tulburare a sistemelor 
reglatoare a echilibrului biologic. 
În funcție de parametrii climatici și bioclimatici, 

pe teritoriul județului Prahova se întâlnesc două 
tipuri de bioclimat, respectiv cel aferent zonei 
montane și cel al zonei subcarpatice. 

Bioclimatul sedativ indiferent (de cruțare) este 
specific regiunilor deluroase subcarpatice, 
depresiunilor submontane și intramontane joase, 
regiunilor montane cu înălțimi reduse. Nu are 
contraindicații, indiferent de sezon și este 
recomandat persoanelor sănătoase cu stări de 
surmenaj, pentru bolnavii care nu pot suporta 
stresul factorilor climatici. 

Acest tip de bioclimat se regăsește în stațiunile 
turistice Slănic Prahova, Breaza, Vălenii de 
Munte, dar și în localitățile cu factori balneari din 
zona subcarpatică (Telega, Poiana Câmpina, 
Ceptura, Filipeștii de Pădure etc.).  

Bioclimatul tonic-stimulent de munte 
caracterizează climatul de munte (de peste 800 
m alt.) cu vegetație forestieră, subalpină și 
alpină. Acționează asupra organismului uman 
determinând mobilizarea mecanismelor de 
adaptare. Organismul omului sănătos depășește 
faza de solicitare - adaptare, după care urmează 
îmbunătățirea activității cardio-circulatorie, 
respiratorie, echilibrarea sistemului nervos 
central, metabolismul celular și tisular, creșterea 
capacității imunologice de apărare a 
organismului. Este contraindicat persoanelor cu 
afecțiuni ale aparatului respirator și circulator, cu 
rezerve funcționale scăzute și cu deficiențe de 
termoreglare. 

Stațiunile montane de pe Valea Prahovei aparțin 
acestui bioclimat și anume: Sinaia, Azuga, 
Bușteni, Poiana Țapului, precum și stațiunea 
Cheia, localități pentru care au fost făcute 
măsurători asupra factorilor și indicatorilor 
climatici.

   

 
18 Teodoreanu Elena et al. – Bioclima stațiunilor 
balneoclimatice din România. Ed. Sport – Turism, București, 
1984, Berlescu Elena – Mică enciclopedie de 

balneoclimatologie a României. Ed. ALL, București 1996, pg. 
66 - 68 

Lacul Baia Roșie, Slănic 
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1.10. Ariile naturale protejate 

1.10.1. Monumentele naturale 

Monumentele naturale19 constituite de 
formațiuni fizice și biologice care au o valoare 
universală excepțională din punct de vedere 
estetic sau științifică de pe teritoriul județului 
Prahova sunt: 

➢ Muntele de Sare, Slănic Prahova este o 
arie protejată de interes național, de categoria a 
III-a IUCN (rezervație naturală, tip geologic), 
amplasată pe teritoriul administrativ al orașului 
Slănic Prahova. Rezervația naturală are o 
suprafață de 2 ha și reprezintă un monument 
natural format prin prăbușirea unei galerii de 
exploatare a sării, alcătuit din masivul de sare și 
lacul din mijlocul acestuia.  

➢ Locul fosilifer Plaiul Hoţilor este o arie 
protejată de interes național, de  categoria a III-
a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic), 
amplasată pe teritoriul administrativ al orașului 
Sinaia. Rezervația naturală este inclusă în Parcul 
Natural Bucegi, se află în culmea Plaiul Hoților (o 
prelungire a masivului Păduchiosul), în partea 
sud-vestică a orașului Sinaia și are o suprafață de 
6,00 ha. 

➢ Abruptul Prahovean Bucegi este o arie 
protejată de interes național, de categoria a IV-a 
IUCN (rezervație naturală de tip mixt), amplasată 
pe teritoriul administrativ al orașelor Bușteni și 
Sinaia. Rezervația este inclusă în Parcul Natural 
Bucegi și se întinde pe o suprafață de 3.478 ha. 
Aria protejată reprezintă o zonă naturală cu un 
relief bine diversificat (stâncării, creste, văi 
glaciare, lapiezuri, doline, circuri glaciare, 
abrupturi calcaroase, avene, goluri alpine, 
peșteri); păduri, poiene, pajiști și pășuni.  

➢ Munții Colții lui Barbeş este o arie 
protejată de interes național, de categoria a IV-a 

 
19 http://www.cimec.ro/Monumente/Zonenaturale.htm 

IUCN (rezervație naturală de tip mixt), amplasată 
pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia. 
Rezervația naturală este inclusă în Parcul Natural 
Bucegi și se întinde pe o suprafață de 1.513 ha. 
Aria naturală reprezintă o zonă muntoasă din 
extremitatea estică a Carpaților Meridionali, în 
Munții Bucegi, cu un relief variat, cu abrupturi, 
grohotișuri, doline, custuri, hornuri, turnuri, ace, 
chei, goluri alpine; cu izvoare și văi (Valea 
Lupului, Valea Uscată), pajiști, pășuni și păduri; 
cu floră și faună specifică Bucegilor. 

➢ Tigăile din Ciucaş alcătuiesc o arie 
protejată de interes național de categoria a IV-a 
IUCN (rezervație naturală de tip geologic, 
geomorfologic, floristic și peisagistic), amplasată 
pe teritoriul satului Cheia. Aria protejată 
reprezintă o zonă naturală din centrul masivului 
Ciucaș, ce cuprinde un ansamblu neregulat de 
stâncării formate prin acțiunea aerului (îngheț-
dezgheț, vânt, temperatură) și a apei (spălare, 
șiroire); abrupturi calcaroase și grohotișuri; 
goluri alpine, pășuni și pajiști. Arealul Tigăile din 
Ciucaș este inclus în situl de importanță 
comunitară Ciucaș și se întinde pe o suprafață de 
3,00 ha. 

➢ Arinişul de la Sinaia-Cumpătul - Orașul 
Sinaia este o arie protejată de interes național, 
de categoria a IV-a IUCN (rezervație naturală de 
tip mixt), situată pe teritoriul administrativ al 
orașului Sinaia, care se întinde pe o suprafață de 
32,10 ha. Aceasta reprezintă zona împădurită pe 
versantul stâng al râului Prahova, cu vegetație 
higrofilă, având rol de protecție pentru specii 
arboricole de arin-alb (Alnus incana) și răchită 
roșie (Salix purpurea). 

  



1.10.2. Rezervațiile naturale

Rezervațiile naturale care se află pe teritoriul 
județului Prahova sunt de importanța națională 
și europeană, sunt grupate în rețeaua de arii 
protejate Natura 2000, astfel:20 

Bucegi (ROSCI0013) - Parcul Natural 
Bucegi21 este o arie protejată de interes național 
ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc 
natural), are o suprafață de 32.497 ha 
desfășurată pe teritoriul administrativ a 3 județe: 
Dâmbovița, Prahova, Brașov. Parcul Natural 
Bucegi a fost creat odată cu promovarea și 
dezvoltarea turismului, ca măsură de prevenire a 
procesului de exploatare irațională a resurselor 
naturale și distrugere a diversității biologice și 
dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: 
păduri alpine, păduri dacice de fag, păduri sud-
est carpatice de molid, păduri acidofile de Picea 
abies, păduri de fag, păduri medio-europene de 
fag, grohotișuri și ravene, pajiști montane de 
Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, 
pajiști calcifile alpine și subalpine, peșteri în care 
accesul publicului este interzis, grohotișuri 
calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul 
montan până în cel alpin (Thlaspietea 
rotundifolii), versanți stâncoși cu vegetație 
chasmofitică pe roci calcaroase, vegetație 
herbacee de pe malurile râurilor montane și 
vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a 
lungul cursurilor de apă montane; habitate ce 
adăpostesc, conservă și protejează o gamă 
diversă de floră și faună specifică estului lanțului 
carpatic meridional. 

Ciucaş (ROSCI0038) – este considerat unul dintre 
cei mai frumoși munți din Sub Carpații de 
Curbură; acesta se remarcă mai ales prin 
stâncăriile lui specifice. Pajiștile alpine, traseele 
spectaculoase și vegetația specifică fac din acest 
munte unul foarte iubit. Aria protejată este 
situată pe teritoriile județelor Brașov și Prahova 
și are o suprafață totală de 21.864 ha. Munții 
Ciucaș sunt alcătuiți din două culmi principale, 
Ciucaș - Bratocea pe aliniamentul SV-NE și 
Gropșoarele - Zăganu pe direcția NV-SE, unite 
prin înșeuarea muntelui Chirușca. Cel mai înalt 
punct este Vârful Ciucaș (1.954m). Masivul 
prezintă o gamă variată de ansambluri 
neregulate de stâncării, cu dimensiuni și forme 

 
20 http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-
biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-
pitesti/situri-de-importanta-comunitara-1 
21 https://www.bucegipark.ro/ 

geomorfe diverse, cele mai importante fiind: 
Babele la Sfat, Mâna Dracului, Turnul lui Goliat, 
Turnul Roșu, Colții Bratocei, Colții Zăganu, 
Ciuperca, Tigăile Mari și Tigăile Mici sau Sfinxul 
Bratocei. Pe teritoriul rezervației naturale se mai 
remarcă vârfuri și creste, abrupturi calcaroase și 
grohotişuri. În Ciucaș există un relief uniform cu 
o vegetație bogată de pajiști, tufărișuri și plante 
de stâncărie. Deși nu face parte dintre munții 
mari din țară, masivul oferă o biodiversitate 
remarcabilă. 

Lacul Bâlbâitoarea (ROSCI0096 ) este un sit de 
importanță comunitară desemnat în scopul 
protejării biodiversității și menținerii într-o stare 
de conservare favorabilă a florei spontane și 
faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale 
de interes comunitar aflate în arealul zonei 
protejate. Acesta este situat în județul Prahova, 
pe teritoriul administrativ al comunei Bătrâni, 
Loc. Starchiojd și se întinde pe o suprafață de 3 
hectare. Aria protejată adăpostește o gamă 
floristică diversă și asigură condiții de hrană și 
viețuire pentru o mare varietate de faună 
caracteristică zonelor umede. Acesta are zone cu 
turbării active (zone mlăştinoase, bogate în 
vegetație, din ale căror resturi se formează 
turba- un tip de cărbune). Printre speciile de 
plante protejate de lege se află Roua cerului – o 
plantă carnivoră unică în România. De 
asemenea, în aria protejată se află Bombina 
variegata, dar și alte specii de viețuitoare de 
importanță deosebită. 

Pădurea Glodeasa (ROSCI0153) – este o pădure 
virgină de circa 400 de ani – se află în 
proprietatea statului și are o suprafață de 434,9 
ha. Pădurile de fag de aproximativ 200 de ani, 
tufișurile alpine și boreale, pădurile de fag de tip 
Luzulo-Fagetum sunt printre cele mai valoroase 
habitate de aici. Există şi alte plante rare, unele 
pe cale de dispariție. Biologii fac eforturi să 
protejeze, mai departe, şi fauna, printre speciile 
ocrotite de lege fiind: Ursus arctos, Bombina 
variegata (o specie de broască), Triturus 
montandoni (o șopârlă). Aceasta este o pădure 
seculară virgină de fag și de brad, cu vârste între 
200-300 ani și înălțimi de 40-45 m. Deoarece nu 
se efectuează exploatare forestieră, pădurea 

http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/situri-de-importanta-comunitara-1
http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/situri-de-importanta-comunitara-1
http://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/arpm-pitesti/situri-de-importanta-comunitara-1
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păstrează aspectul sălbatic al unei păduri tipice 
virgine. Pantele sunt abrupte iar torenții sunt 
însoțiți de o mare bogăție de floră și faună de 
interes comunitar sau înscrise în Lista Roșie 
națională. Pădurea Glodeasa prezintă o 
remarcabilă diversitate peisagistică: păduri, 
stânci, pajiști, roci la zi, ape dulci, chei. Peisajul 
este împodobit cu specii de plante rare, ocrotite 
prin lege.  

Pădurea Plopeni (ROSCI0164) se află în partea 
central-vestică a județului Prahova, pe teritoriul 
administrativ al orașului Băicoi și al comunei 
Cocorăștii Mislii și este străbătută de drumul 
județean DJ100D, care leagă orașul Plopeni de 
localitatea Sârca. Suprafața totală a sitului este 
de 91 ha. Situl reprezintă o zonă împădurită 
(pădure seculară constituită din arboret de 
gorun, stejar, carpen, plop și arareori fag) 
încadrată în bioregiune continentală aflată la 
limita nordică a Câmpiei Române; conservă 
habitate naturale de tip: păduri subatlantice și 
medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen 
din Carpinion betuli și protejează mai multe 
plante sudice, unele foarte rare sau endemice 
pentru regiunea Munteniei. Pădurea Plopeni 
este specială și pentru că adăpostește o serie de: 
greieri, lăcuste și libelule, protejate prin directiva 
Consiliului Europei. Este cazul a două specii de 
ortoptere din familia Tetrigidae – Tetrix, care 
trăiesc în special pe marginea apelor sau în 
pădurile cu un grad ridicat de umiditate. Tot aici 
trăiește și o specie de libelulă (Anax imperator), 
specie vulnerabilă, descoperită în apropierea 
unei bălți din sudul sitului. 

Stânca Tohani (ROSCI0235) este o arie naturală, 
care se află în partea sud-estică a județului 
Prahova, pe teritoriul administrativ al comunei 
Gura Vadului. Zona a fost declarată sit de 
importanță comunitară și se întinde pe o 
suprafață de 50 hectare. Situl reprezintă o zonă 
deluroasă (dealurile Streheanu constituite pe 
calcare sarmatice, pajiști, păduri de foioase) 
încadrată în bioregiune continentală aflată la 
poalele Subcarpaților de Curbură; conservă 
habitate naturale de tip: Comunități pioniere din 
Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion 
dilleni pe stâncării silicioase, Pajiști uscate 
seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat 
calcaros (Festuco Brometalia), Tufărișuri de 
foioase ponto-sarmatice și Versanți stâncoși cu 
vegetație chasmofitică pe roci calcaroase și 

protejează o gamă variată de plante, dintre care 
unele foarte rare sau endemice pentru regiunea 
Munteniei: Brândușă galbenă (Sternbergia 
colchiciflora) 

Cheile Doftanei (ROSCI0283) sunt situate în 
apropierea lacului Păltinoasa, pe drumul dinspre 
Câmpina, săpate într-un strat de conglomerate 
dure, cu  o lungime de 300 m și lățime de 15-20 
m, cu pereți aproape verticali formând un 
adevărat tunel prin care în trecut trecea calea 
ferată îngustă, azi drumul comunal. Situl Natura 
2000 Cheile Doftanei cuprinde 10 tipuri de 
habitate de interes comunitar, dintre care două 
sunt considerate habitate prioritare, habitate în 
pericol de dispariție la nivel european. La nivel 
național situl Cheile Doftanei reprezintă o zonă 
cu făgete compacte, multe dintre acestea 
bătrâne, cu o mare valoare conservativă, 
adăugându-se la celelalte făgete de deal și de 
munte. Populațiile de carnivore mari – în special 
ursul brun – beneficiază de habitate forestiere cu 
un grad ridicat de naturalețe. Pentru speciile de 
amfibieni și reptile situl oferă, datorită 
particularităților geomorfologice, habitate 
acvatice cu o dinamică specifică, ce asigură 
condiții bune pentru menținerea populațiilor pe 
termen lung. 

Coridorul Ialomiței (ROSCI0290) este constituit 
din culoarul Văii Ialomiței, în aval de confluență 
cu Râul Prahova, până la confluența cu Dunărea, 
la care se adaugă în partea din amonte culoarul 
Râului Prahova (în aval de localitatea Cocorăștii 
Grind) și Râul Teleajen (în aval de localitatea 
Coșlegi), precum și dintr-o serie de trupuri de 
pădure situate pe terasele/interfluviile de pe 
partea dreaptă a Râului Ialomița. Lunca are o 
lățime cuprinsă între 4-6 km, pronunțat 
asimetrică, mai dezvoltată în partea stângă și cu 
albia minoră situată imediat sub malul drept. În 
cadrul luncii apar frecvente ,,brațe moarte”, 
belciuge, lacuri de luncă, mlaștini, dar și porțiuni 
uscate de grinduri și plaje. Altitudinea variază de 
la cca. 150 m în partea din amonte a sitului, 
situată pe Râul Prahova și afluentul său 
Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiței în 
Dunăre. Situl de importanță comunitară 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, cu o suprafață de 
27.109 ha, localizat în partea de sud-est a țării. 
Situl reprezintă cel mai important culoar ecologic 
care străbate Câmpia Bărăganului (Ialomița fiind 
singurul râu alohton din Bărăgan), cu o 
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dezvoltare de la vest la est, legând Subcarpaţii și 
Câmpia Ploieștiului de Dunăre. Din punct de 
vedere administrativ, aria protejată este 
localizată pe teritoriul județelor Ialomița (72%) și 
Prahova (28%). Aria specială de protecție 
avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiței (cu 
o suprafață de 25.307 ha), cu excepția unei 

porțiuni reduse din raza localității Dridu 
(suprafață care este inclusă în ROSCI0290, dar 
care face parte din ROSPA0044 Grădiște-
Căldărușani-Dridu), urmează fidel limitele sitului 
de importanță comunitară de la extremitatea 
vestică a sa până în dreptul localității Țăndărei 
(jud. Ialomița). 

Sinaia, Cota 2000 



 

Sursă: realizat de autori 

Figură 1: Arii naturale protejate de interes național (RONPA) pe teritoriul Județului Prahova

 
Sursă: realizat de autori 

Figură 2: Parcuri Naturale pe teritoriul Județului Prahova 



 
Sursă: realizat de autori 

Figură 3: Situri de importanță comunitară (ROSCI) pe teritoriul Județului Prahova 

 

Sursă: realizat de autori 
Figură 4: Arii de protecție specială avifaunistică (ROSPA) pe teritoriul Județului Prahova 



1.11. Factori de risc natural 

Conform PATN – Secțiunea a V-a Zone de risc 
natural (Legea 575 / 2001), sunt definite ca zone 
de risc natural, „zone delimitate geografic în 
interiorul cărora există un potențial de producere 
a unor fenomene naturale distructive, care pot 
afecta populația, activitățile umane, mediul 
natural și cel construit și pot produce pagube și 
victime umane”. Prin acest act normativ sunt 
stabilite, la nivelul României, ca fiind zone de risc 
natural cele afectate de cutremurele de pământ, 
inundații și alunecările de teren.   

Zonele / localitățile cu “risc potențial pentru 
inundații pe cursuri de apă și torenți” sunt 
menționate în PATN, Anexa nr. 5 – Unități 
administrativ teritoriale afectate de inundații, iar 
cele cu “zonele de risc natural pentru alunecările 
de teren” și Anexa nr. 7 - Unități administrativ 
teritoriale afectate de alunecări de teren, cu risc 
de producere a alunecărilor primare sau 
reactivate.  

Localitățile județului Prahova aparțin, din punct 
de vedere seismic, la trei zone de risc seismic, și 
anume VII, VIII și IX (conform “Cod de proiectare 
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru clădiri, indicativ P100-1/2013", aprobată 
cu OMDRAP nr. 2465/08.08.2013 și publicată în 
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 558 și 
nr. 558 bis din 03.09.2013). Localitățile urbane 
ale județului aparțin, conform Codului de 
proiectare seismică și conform SR 11100–1:93 
Zonarea seismică, la următoarele zone și 
parametri seismici:  

• zona seismică VII: orașele Azuga, Bușteni 
(ag =  0,25, Tc= 0,7 s) și Sinaia (ag =  0,30, 
Tc= 0,7 s); 

• zona seismică VIII: municipiile Ploiești (ag= 
0,35, Tc= 1,0 s) și Câmpina (ag= 0,35, Tc= 
1,6 s), orașele: Băicoi (ag= 0,35, Tc= 1,0 s), 
Boldești-Scăieni (ag= 0,40, Tc= 1,6 s), 
Breaza (ag= 0,35, Tc= 0,7 s), Comarnic (ag= 
0,35, Tc= 0,7 s), Plopeni (ag= 0,35, Tc= 1,0 
s), Slănic (ag= 0,40, Tc= 1,6 s), Vălenii de 
Munte  (ag= 0,40, Tc= 1,6 s); 

• zona seismică IX: orașele Urlați și Mizil (ag 
=  0,40, Tc=1,6 s), încadrate în zona cu cel 
mai mare risc seismic de pe teritoriul 
României.   

Hărțile de hazard și de risc natural la cutremure 
pentru județul Prahova constituie parte 
componentă a Planului de amenajare a 
teritoriului județean și/sau zonal și a Planurilor 
de urbanism general și în regulamentele locale 
de urbanism. Toate construcțiile care se 
amenajează pe teritoriul județean trebuie să țină 
cont, la proiectare și execuție, de zona seismică 
și de parametrii seismici în care se încadrează 
fiecare localitate urbană sau rurală22. 
La nivelul Județului Prahova au mai fost 
elaborate Harta de hazard pentru risc la inundații 
(de către Administrația Națională Apele Române 
împreună cu Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor), cât și Harta de hazard cu 
risc pentru alunecări de teren, hărți întocmite, de 
asemenea, în cadrul Planului de amenajare a 
teritoriului județean și/sau zonal și a Planurilor 
de urbanism general și în regulamentele locale 
de urbanism. 

 
Sursa: https://www.siugrc-cjph.ro/harti_risc 

 
Sursa: https://www.siugrc-cjph.ro/harti_risc 

Figură 5: Hărți de hazard seismic, risc de 
inundații și de alunecări de teren 

Figură 6: Zonare seismică - conform codului de 
proiectare P 100-1-2013 

 
22 https://www.siugrc-cjph.ro/harti_risc 

https://www.siugrc-cjph.ro/harti_risc
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Capitolul 2: Infrastructura tehnico-edilitară necesară dezvoltării 

turismului 

2.1. Accesibilitate 

Accesul rutier 

Județul Prahova este accesibil prin următoarele 
artere rutiere principale: 

• dinspre București, accesul se poate 
realiza pe Autostrada (A3) București – 
Ploiești (61 km), pe E60/DN 1 București 
– Otopeni – Ploiești (62 km) sau pe DN 
1A București – Buftea – Ploiești (70 km). 

Pe raza județului Prahova, Autostrada 
A3 are o lungime de aproximativ 31 
km, traversând următoarele unități 
administrativ teritoriale: Gherghiţa, 
Drăgăneşti, Dumbrava, Râfov, Berceni, 
Bărcăneşti; 

• dinspre Târgoviște, pe DN 72 Târgoviște 
– Ploiești (50 km) și DN 71 Târgoviște – 
Moroeni – Sinaia (63 km);  

• dinspre Buzău, accesul se face pe 
E577/DN 1B Buzău – Mizil – Ploiești (71 
km); 

• dinspre Urziceni, pe DN 1D Urziceni – 
Albești-Paleologu (intersecție cu 
E577/DN1B); 

• dinspre Brașov, accesul se poate realiza 
ori pe E60/DN1 Brașov – Predeal - 
Ploiești (112 km), ori pe DN 1A Brașov – 
Săcele – Ploiești (120 km).  

Din Ploiești, există curse regulate directe de 
autobuz/microbuz către majoritatea localităților 
importante din județ. 

Lungimea rețelei de drumuri principale este 
următoarea: 

• Drumuri Naționale Europene: E 60/DN 1- 
100 km; E 577/DN 1B - 43 km. 

• Drumuri Naționale: DN 1A - 104 km; DN 1D 
- 27 km; DN 72 - 12 km; DN 71 - 7 km. 

Pe lângă aceste drumuri naționale se mai adaugă 
și 71 de drumuri județene, însumând în total 
1147 km. 

Accesul feroviar 

Județul Prahova este străbătut de două 
magistrale feroviare principale electrificate: 
magistrala principală 300 București – Ploiești 
Vest – Brașov – Sighișoara – Cluj-Napoca – 
Oradea – Frontiera Ungaria și magistrala 
principală 500 București – Ploiești Sud – Buzău – 
Suceava – Frontiera cu Ucraina. La aceste două 
magistrale principale se adaugă și patru 
magistrale feroviare secundare neelectrificate: 
magistrala secundară 701 Ploiești Sud – Urziceni 
– Slobozia, magistrala 304 Ploiești Sud – Vălenii 
de Munte - Măneciu, magistrala 306 Ploiești Sud 
– Ploiești Vest - Slănic, magistrala 302 Ploiești 
Sud – Ploiești Vest - Târgoviște.  

Principalul nod feroviar este municipiul Ploiești, 
deservit de două gări principale: Ploiești Sud și 
Ploiești Vest. 

Accesul aerian 

Aeroportul Internațional Henri Coandă 
(amplasat la aproximativ 45 de km de municipiul 
Ploiești) este cel mai mare aeroport din România, 
având curse interne și internaționale. 

În viitorul apropiat, la 122 km de Ploiești și la 
doar 45 de km de principalele stațiuni turistice 
de pe Valea Prahovei, va fi inaugurat Aeroportul 
Internațional Brașov – Ghimbav, aeroport ce va 
fi deschis traficului aerian intern și internațional. 

    

Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro  

Autostrada București - Ploiești 
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2.2. Rețeaua de utilități tehnico-edilitare 

În județul Prahova, 96 de localități dispun de reţea 
de alimentare cu apă în sistem centralizat. Dintre 
acestea 2 municipii, 12 orașe și 82 de comune. Opt 
comune nu dispun de rețea de alimentare cu apă în 
sistem centralizat, și anume: Bătrâni, Lapoș, Provița 
de Sus, Provița de Jos, Salcia, Sângeru, Starchiojd și 
Vărbilău. Pentru comuna Starchiojd se află în 
execuție lucrările de aducțiune a apei și sunt în 
curs de proiectare rețelele de distribuție.  

În privința localităților care dispun de rețea de 
canalizare se poate concluziona faptul că din 
cele 104 localități la nivel de județ, doar 43 
dispun de rețea de canalizare (41,3%), din care 2 
municipii, 12 orașe și doar 29 de comune.  

Sistemele de alimentare cu gaze naturale 
asigură distribuția total sau parțial în 13 localități 
din mediul urban (orașul Slănic nu dispune de 
rețea de distribuție a gazelor naturale) și 40 de 

localități din mediul rural (44%). 

În privința infrastructurii tehnico-edilitare, 
principalele probleme sunt legate însă de 
rețelele de alimentare cu gaze naturale și cu 
energie termică. Dar, pentru perioada 
următoare există planuri pentru 
realizarea/extinderea rețelelor, lucru care poate 
contribui la dezvoltarea activităților turistice la 
nivel județean. 

O altă problemă, identificată în zonele turistice la 
nivel de județ, o constituie lipsa infrastructurii 
generale și edilitare adecvate. De exemplu, în 
orașele Sinaia, Băicoi, Boldești Scăieni, Breaza, 
Comarnic, Urlați, Vălenii de Munte, lungimea 
rețelei de canalizare reprezintă jumătate din 
lungimea rețelei de alimentare cu apă. Un aspect 
pozitiv este faptul că, în mediul urban, mai mult 
de 80% din străzile urbane sunt modernizate. 

Tabel 1: Rețele de utilități tehnico-edilitare în localitățile din județul Prahova, anul 2020 

 Lungime 
rețea 

distribuție 
apă 

potabilă 
(km) 

Cantitatea de 
apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor 
(mc) 

Lungime 
rețea de 

canalizare 
(km) 

Lungimea 
totală a 

conductelor 
de distribuție 

a gazelor 
(km) 

Energia 
termică 

distribuită 
(Gcal) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
(km) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
modernizate 

(km) 

Municipii și orașe 

Municipiul Ploiești 389,9 10.892 348,2 425 397.698 326 308 

Municipiul 
Câmpina 

124,9 1.543 92,9 114,8 - 120 112 

Oraș Azuga 24,5 194 16,6 24,2 - 25 16 

Oraș Băicoi 125,7 780 71,2 108,4 - 143 123 

Oraș Boldești 
Scăieni 

73,7 480 23,7 61,7 - 71 59 

Oraș Breaza 119,2 533 96,1 93,6 - 122 61 

Oraș Bușteni 79,7 654 37,4 65,4 - 63 57 

Oraș Comarnic 71,5 328 2 83,2 - 115 92 

Oraș Mizil 39,7 411 37,6 37,8 - 41 24 

Oraș Plopeni 12 256 10,5 24,6 - 13 13 

Oraș Sinaia 100 865 38,2 88,6 - 80 46 

Oraș Slănic 50 194 10 - - 62 35 

Oraș Urlați 63,1 466 28,7 49,5 - 97 75 

Oraș Vălenii de 
Munte 

82,8 725 32,6 70,2 - 67 66 

Comune 

Adunați 11,5 31 - - - - - 

Albești Paleologu 8,2 47 0,8 28,1 - - - 

Aluniș 11 - - - - - - 

Apostolache 21 31 - - - - - 

Ariceștii Rahtivani 49 440 - 49,1 - - - 

Ariceștii Zeletin 29 20 - - - - - 

Baba Ana 31,4 67 15,3 - - - - 

Balta Doamnei 27,6 37 - 115 - - - 

Bălțești 33,5 73 - 8,7 - - - 
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 Lungime 
rețea 

distribuție 
apă 

potabilă 
(km) 

Cantitatea de 
apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor 
(mc) 

Lungime 
rețea de 

canalizare 
(km) 

Lungimea 
totală a 

conductelor 
de distribuție 

a gazelor 
(km) 

Energia 
termică 

distribuită 
(Gcal) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
(km) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
modernizate 

(km) 

Bănești 49,2 215 - 38,7 - - - 

Bărcănești 42,6 158 1,5 38,9 - - - 

Bătrâni - - - - - - - 

Berceni 38,8 200 - 38,3 - - - 

Bertea 13,9 29 - - - - - 

Blejoi 53,3 451 20,3 46,8 - - - 

Boldești Grădiștea 14,9 29 0,7 - - - - 

Brazi 51 358 40,9 43,6 - - - 

Brebu 50,6 194 17,8 58,1 - - - 

Bucov 71,5 431 58,5 66,7 - - - 

Călugăreni 9,5 18 - - - - - 

Cărbunești 23,4 20 - - - - - 

Ceptura 33,4 98 15,7 38,2 - - - 

Cerașu 12,7 58 - - - - - 

Chiojdeanca 26,4 27 - - - - - 

Ciorani 33,7 66 8,6 55 - - - 

Cocorăștii Colț 30,7 45 - 23,3 - - - 

Cocorăștii Mislii 28,1 96 - - - - - 

Colceag 9,7 - 9,2 - - - - 

Cornu 37,1 280 27,3 32,6 - - - 

Cosminele 13,2 15 - - - - - 

Drăgănești 23 64 - - - - - 

Drajna 73,1 205 3,3 - - - - 

Dumbrava 23,5 99 - - - - - 

Dumbrăvești 24,9 99 - - - - - 

Fântânele 9,3 24 7 - - - - 

Filipeștii de 
Pădure 

46,4 272 43 40,9 5.120 - - 

Filipeștii de Târg 62,7 283 - 42,5 - - - 

Florești  31,5 376 15,7 39,1 - - - 

Fulga 27,3 66 1,4 - - - - 

Gherghița 27,3 19 - - - - - 

Gorgota 35,3 146 13,7 - - - - 

Gornet 24,3 68 - 17,2 - - - 

Gornet - Cricov 27,6 50 - - - - - 

Gura Vadului 20,6 46 5,8 - - - - 

Gura Vitioarei 28 114 - 32,2 - - - 

Iordăcheanu 27,2 57 - 17,5 - - - 

Izvoarele 43,5 744 - - - - - 

Jugureni 6,7 12 - - - - - 

Lapoș - - - - - - - 

Lipănești 26,9 177 - 32,9 - - - 

Măgurele 27 120 - 38,6 - - - 

Măgureni 20,3 185 40,5 28,7 - - - 

Mâneciu 54 308 24,6 - - - - 

Mănești 1,3 3 - 19,7 - - - 

Olari 23,7 8 - - - - - 

Păcureți 20 - - 24,6 - - - 

Păulești 62,5 188 16 74,9 - - - 

Plopu 28,6 78 - 32,8 - - - 

Podenii Noi 27,7 88 - 35,3 - - - 

Poiana Câmpina 30,6 155 4,4 30,5 - - - 

Poienarii Burchii 30,8 99 - - - - - 

Posești 17,1 19 - - - - - 

Predeal Sărari 21,5 76 - 0,1 - - - 
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 Lungime 
rețea 

distribuție 
apă 

potabilă 
(km) 

Cantitatea de 
apă potabilă 
distribuită 

consumatorilor 
(mc) 

Lungime 
rețea de 

canalizare 
(km) 

Lungimea 
totală a 

conductelor 
de distribuție 

a gazelor 
(km) 

Energia 
termică 

distribuită 
(Gcal) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
(km) 

Lungimea 
străzilor 

orășenești 
modernizate 

(km) 

Provița de Jos - - - 17 - - - 

Provița de Sus - - - 4,8 - - - 

Puchenii Mari 1,4 56 0,8 - - - - 

Râfov 17 - - - - - - 

Salcia - - - - - - - 

Sălciile 13,4 34 7,3 - - - - 

Sângeru - - - - - - - 

Scorțeni 45,8 172 - 21,3 - - - 

Secăria 23 60 - - - - - 

Șirna 46,3 67 - 81 - - - 

Șoimari 30,2 - - - - - - 

Șotrile 7,8 23 - - - - - 

Starchiojd - - - - - - - 

Ștefești 29,7 3 - - - - - 

Surani 20 30 - 15,5 - - - 

Talea 12,3 41 - - - - - 

Târgșoru Vechi 72,2 371 16,3 56 - - - 

Tătaru 12,5 15 - - - - - 

Teișani 31,1 78 - - - - - 

Telega 56 121 - 14,8 - - - 

Tinosu 20,6 33 - - - - - 

Tomșani 16,8 27 - 34,3 - - - 

Vadu Săpat 13,5 39 - - - - - 

Vâlcănești 14 108 11 - - - - 

Valea 
Călugărească 

52,1 330 10 51 - - - 

Valea Doftanei 118 298 0,6 - - - - 

Vărbilău - - - - - - - 

TOTAL 3.830,5 28.009 1.283,7 2.731,3 402.818 1.345 1.087 

Sursa: INS, baza de date Tempo online (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

  

Aerodrom Strejnic  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Capitolul 3: Cadrul socio – economic de dezvoltare al Județului Prahova 

 

3.1. Contextul socio-demografic 

Județul Prahova este format din 104 unități 
administrativ - teritoriale: 2 municipii, 12 orașe și 
90 de comune cu 405 sate. Gradul de urbanizare 
a județului Prahova deține primul loc în Regiunea 
de Dezvoltare Sud-Muntenia, atât ca număr de 
localități, cât și ca număr de locuitori. 

Populația rezidentă. În anul 2021, în termeni 
procentuali, populația totală rezidentă a 
județului Prahova a reprezentat 3,7% din 
populația totală a României și 24,5% din 
populația Regiunii de Dezvoltare Sud–Muntenia. 
La nivel național, ca număr de locuitori, județul 
Prahova ocupă locul 5, fiind printre cele mai 
populate județe din România, după municipiul 
București (1.823.526 locuitori) și județele Iași 
(794.752 locuitori), Cluj (710.284 locuitori) și 
Timiș (705.500 locuitori).  

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud–Muntenia, 
din perspectiva numărului de locuitori în anul 
2021, județul Prahova a ocupat prima poziție, 
urmat de județele Argeș (567.678 locuitori), 
Dâmbovița (483.102 locuitori), Teleorman 
(324.178 locuitori), Călărași (277.701 locuitori), 
Giurgiu (261.050 locuitori) și Ialomița (251.917 
locuitori).  

În perioada 2017-2021, conform datelor 
Institutului Național de Statistică (INS), populația 
rezidentă din acest județ a fost în scădere în 
ultimii 5 ani. Astfel, în intervalul de calcul, 
numărul de locuitori a scăzut de la 732.847 în 
anul 2017 la 703.368 locuitori în anul 2021, 
respectiv de aproximativ 4% (vezi Figura 7). 
Scăderea demografică din județul Prahova se 
corelează cu cea înregistrată la nivelul întregii 
țări, precum și la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Muntenia. 

Structurat pe medii de rezidență, populația din 
județul Prahova trăiește în proporție de 
aproximativ 52% în mediul rural, restul de 48% 
din locuitori fiind domiciliați în mediul urban. 
Aceste procente (cu foarte mici variații) s-au 
păstrat de-a lungul perioadei 2017-2021 (vezi 
Tabelul 2). 

Distribuția pe categorii de vârstă indică faptul 

că, în anul 2021, cea mai mare pondere din 
totalul populației județului Prahova a fost 
deținută de grupa de vârstă 20-64 de ani, care 
reprezintă categoria majoritară, respectiv 59,5% 
din total (vezi Tabel 3). Celelalte categorii de 
vârstă dețin ponderi mai mici din total, respectiv 
grupa locuitorilor de peste 64 de ani - 21,1% și 
grupa de vârstă 0-19 ani - 19,4%.  

În perioada 2017 – 2021 au fost semnalate 
scăderi numerice, atât pentru grupa de vârstă 0-
19 ani, cât și ale categoriei 20 - 64 ani. În aceeași 
perioadă s-a manifestat și fenomenul de 
îmbătrânire demografică pe teritoriul județului 
Prahova, înregistrându-se creșteri ale populației 
de peste 64 de ani. 

Din perspectiva structurării pe sexe a locuitorilor 
din județul Prahova, în anul 2021 populația de 
sex feminin totaliza 360.425 persoane (51,3%), 
cu 2,6% mai mult decât 
populația de sex masculin 
(342.943 persoane, 
respectiv 48,7%). Această 
predominare a 
persoanelor de sex 
feminin asupra celor de sex masculin s-a 
manifestat de-a lungul întregului interval de 
analiză.  

Conform datelor INS, pe teritoriul județului 
Prahova, sporul natural a fost unul negativ în 
perioada 2016 – 2020, deoarece s-au înregistrat 
mai multe decese decât nașteri. Acest fenomen 
s-a accentuat în anul 2020, an pandemic (vezi 
Tabelul 4). 

În ceea ce privește mișcarea migratorie a 
persoanelor din județul Prahova, se poate 
observa faptul că diferența dintre numărul de 
plecări și numărul de stabiliri cu domiciliul a fost 
una negativă în perioada 2016 – 2020 (vezi 
Tabelul 5). Acest lucru, alături de un spor natural 
negativ, au contribuit la scăderea constantă a 
numărului de locuitori din județul Prahova în 
ultimii ani. 

În intervalul 2016 – 2020, cele mai multe 
persoane care au ales să-și schimbe domiciliul 
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din județul Prahova au fost cele din mediul urban 
(aproximativ 53%), față de cele din mediul rural, 
care au înregistrat procente de aproximativ 47% 
(vezi Tabelul 6). În privința persoanelor din 
județul Prahova care au ales să plece în 
străinătate (să emigreze definitiv din România), 
numărul acestora a oscilat în perioada 2016 – 
2020, însă în ultimii 2 ani analizați (2019, 2020) 
numărul lor era în scădere (vezi Tabelul 7). 

Șomeri. Cu privire la numărul șomerilor din 
județul Prahova, se observă o evoluție 
descendentă, din anul 2017 până în anul 2019. În 
schimb, anul pandemic 2020 a înregistrat o 
creștere a persoanelor fără loc de muncă. În anul 
următor, 2021, chiar dacă pandemia a continuat, 
s-a înregistrat un număr mult mai mic de șomeri, 
chiar și decât în anii precedenți. În primii 3 ani 

analizați (2017-2019) procentul șomerilor de sex 
masculin a fost ușor mai ridicat decât al 
șomerilor de sex feminin, însă acest raport s-a 
inversat în perioada 2020 – 2021 (vezi Tabelul 8). 

Salariați. În anul 2020, Prahova a fost județul cu 
cel mai mare număr de salariați din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Muntenia (172.383 persoane, 
ceea ce reprezintă aproape 30% din total), urmat 
de județele Argeș (148.078 salariați), Dâmbovița 
(81.896 salariați), Teleorman (53.390 salariați), 
Ialomița (45.159 salariați), Călărași (42.487 
salariați) și Giurgiu (33.353 salariați). 

Numărul mediu al salariaților din județul Prahova 
a înregistrat o evoluție oscilantă în perioada 
2016 – 2020. Singurul interval în care s-au 
semnalat creșteri ale numărului de salariați a fost 
între anii 2016 – 2018 (vezi Tabel 9).  

 
Sursa: reprezentare a autorilor, pe baza informațiilor din baza de date TEMPO, Institutul Național de Statistică 

Figură 7: Evoluția populației rezidente din Județul Prahova, în perioada 2017-2021 

 

Sursa: reprezentare a autorilor, pe baza informațiilor din baza de date TEMPO, Institutul Național de Statistică 

Figură 8: Distribuția populației din Județul Prahova, pe categorii de vârstă, în anul 2021 
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Tabel 2: Populația din Județul Prahova, pe medii de rezidență, în perioada 2017 - 2021 

Anul  2017 2018 2019 2020 2021 

Număr total locuitori, din care: 732.847 725.599 718.098 712.447 703.368 

Mediul urban 356.864 353.031 349.178 347.240 340.137 

Mediul rural 375.983 372.568 368.920 365.207 363.231 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

Tabel 3: Populația rezidentă din Județul Prahova, pe sexe și grupe de vârstă, în perioada 2017 - 2021 

Nr. 

crt. 

Grupa de 

vârstă 
Sexul Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

1. 
Total 

general 

Total, din care: 732.847 725.599 718.098 712.447 703.368 

masculin 357.248 353.941 350.508 347.849 342.943 

feminin 375.599 371.658 367.590 364.598 360.425 

2. 0 – 19 ani 

masculin 73.843 72.871 71.877 71.112 70.348 

feminin 69.370 68.678 68.039 67.195 66.504 

Total 143.213 141.549 139.916 138.307 136.852 

3. 20 – 64 ani 

masculin 227.872 224.570 221.189 218.268 213.938 

feminin 220.967 216.681 211.964 208.697 204.545 

Total 448.839 441.251 433.153 426.965 418.483 

4. 
peste 65 

ani 

masculin 55.533 56.500 57.442 58.469 58.657 

feminin 85.262 86.299 87.587 88.706 89.376 

Total 140.795 142.799 145.029 147.175 148.033 

Sursa: calcule proprii pe baza informațiilor din baza de date TEMPO (Institutul Național de Statistică) 

Tabel 4: Sporul natural al populației din Județul Prahova, în perioada 2016 - 2020 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Născuți vii 6.760 6.837 6.725 6.227 6.026 

Decedați 10.491 10.391 10.373 10.451 12.532 

Sporul natural -3.731 -3.554 -3.648 -4.224 -6.506 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

Tabel 5: Mișcarea migratorie din Județul Prahova, în perioada 2016 - 2020 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Stabiliri cu domiciliul  11.514 11.100 10.941 11.602 10.588 

Plecări cu domiciliul  12.621 12.248 12.377 13.117 11.899 

Sold -1.107 -1.148 -1.436 -1.515 -1.311 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

Tabel 6: Plecările cu domiciliul din Județul Prahova, pe medii de rezidență, în perioada 2016 - 2020 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Total plecări cu domiciliul, din care: 12.621 12.248 12.377 13.117 11.899 

Mediul urban 6.287 6.287 6.344 6.911 6.270 

Mediul rural 5.961 5.961 6.033 6.206 5.629 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

56 
 

Tabel 7: Persoanele care au emigrat definitiv din județul Prahova, în perioada 2016-2020 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Emigranți definitivi 643 606 762 667 499 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

Tabel 8: Evoluția numărului de șomeri din Județul Prahova, în perioada 2017 – 2021 

Anul  2017 2018 2019 2020 2021 

Nr. șomeri din care: 8.891 7.727 7.118 8.571 5.915 

Masculin 4.933 3.901 3.597 4.035 2.942 

Feminin 4.058 3.826 3.521 4.536 2.973 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

Tabel 9: Evoluția numărului mediu de salariați din Județul Prahova, în perioada 2016 – 2020  

Anul  2016 2017 2018 2019 2020 

Număr mediu de salariați 165.341 171.906 178.221 177.096 172.383 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică 

 

  

Vârfu Neamțu 

Vârfu Neamțu 
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3.2. Resurse umane în turism

Domeniul de activitate "Hoteluri și restaurante" 
(H&R) din județul Prahova a reprezentat 2,8% din 
numărul mediu al salariaților în anul 2020. Este 
important de semnalat faptul că, dintre toate 
domeniile de activitate, numărul salariaților din 
H&R a avut cea mai importantă creștere în 
perioada 2016 – 2020, respectiv cu 19,3% (vezi 
Tabelul 10). Totodată, pe lângă locurile de 
muncă din domeniul H&R, turismul generează și 
un număr de locuri de muncă indirecte, în 
activități precum: activități culturale, de 
spectacole și recreative (parțial), transporturi 
(parțial), construcții (parțial), comerț cu 
amănuntul, alte activități de servicii (parțial). 

În anul 2020, dar și în anii precedenți analizați, 

domeniul de activitate H&R a fost al zecelea 
domeniu angajator de persoane din județul 
Prahova (4.770 persoane), după industria 
prelucrătoare (49.385 persoane), comerțul cu 
ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor (29.155 
persoane), sănătatea și asistență socială (12.961 
persoane), construcții (11.286 persoane), 
transport și depozitare (10.960 persoane), 
învățământ (10.151 persoane), activitățile de 
servicii administrative și activitățile de servicii 
suport (9.879 persoane), activitățile 
profesionale, științifice și tehnice (6.055 
persoane) și administrație publică și apărare; 
asigurările sociale din sistemul public (5.908 
persoane) (vezi Figura 7).  

Tabel 10: Evoluția numărului mediu de salariați din Județul Prahova pe activități ale economiei 
naționale, în perioada 2016 – 2020 (nr. persoane) 

Activități ale economiei naționale 2016 2017 2018 2019 2020 
Evoluție 

2020 față de 
2016 (%) 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3.521 3.282 3.175 3.096 3.019 -14,2% 

Industria extractivă 3.934 3.913 3.795 3.872 3.904 -0,7% 

Industria prelucrătoare 51.126 54.154 54.864 52.361 49.385 -3,4% 

Producția și furnizarea de energie electrică 
și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 

2.065 1.941 2.071 2.019 2.022 -2,1% 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

3.721 4.196 4.586 4.575 4.273 +14,8% 

Construcţii 9.473 9.694 10.265 10.936 11.286 +19,1% 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și motocicletelor 

26.109 27.450 29.493 28.492 29.155 +11,7% 

Transport şi depozitare 10.172 10.373 11.015 11.274 10.960 +7,7% 

Hoteluri și restaurante 3.998 4.878 5.113 5.301 4.770 +19,3% 

Informații și comunicații 2.468 2.486 2.355 2.716 2.537 +2,8% 

Intermedieri financiare şi asigurări 1.806 1.757 1.920 1.865 1.752 -2,9% 

Tranzacții imobiliare 1.238 1.286 1.382 1.221 1.134 -8,4% 

Activități profesionale, științifice și tehnice 5.525 5.238 5.738 6.295 6.055 +9,6% 

Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 

9.481 9.742 9.984 10.215 9.879 +4,2% 

Administrație publică și apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 

5.596 5.703 5.926 5.985 5.908 +5,6% 

Învățământ 10.411 10.281 10.166 10.237 10.151 -2,5% 

Sănătate şi asistență socială 11.576 12.154 12.769 12.965 12.961 +11,9% 

Activități de spectacole, culturale și 
recreative 

2.003 2.250 2.415 2.334 2.091 +4,4% 

Alte activități de servicii 1.118 1.128 1.189 1.337 1.141 +2,1% 

TOTAL 165.341 171.906 178.221 177.096 172.383 +4,3% 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică și calcule ale autorilor 
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Sursa: prelucrat de autori pe baza informațiilor din baza de date TEMPO (Institutul Național de Statistică) 

Figură 9: Structura ocupațională a populației din Județul Prahova, pe domenii de activitate, în anul 
2020 

  

Azuga  
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3.3. Contextul economic 

Pentru elaborarea analizei referitoare la nivelul 
de dezvoltare economică din județul Prahova, au 
fost utilizate, examinate și prelucrate date și 
informații relevante prelucrate de la INS. În acest 
scop, indicatorii regionali precum produsul 
intern brut, valoarea adăugată brută și cifra de 
afaceri, vor prezenta sintetic nivelul de 
dezvoltare economică al județului Prahova.  

La nivel național, în ceea ce privește produsul 
intern brut (PIB) pe locuitor, în anul 2018, 
județul Prahova a fost printre cele 10 județe din 
totalul celor 41 și municipiul București, care a 
înregistrat valori superioare mediei naționale, 
respectiv de 10.500,7 euro/locuitor. Astfel, la 
nivelul anului 2018, județul Prahova a deținut 
poziția a opta, cu o valoare a PIB de 10.885,3 
euro/locuitor, după Municipiul București 
(26.969,3 euro/locuitor), județul Cluj (14.333,3 
euro/locuitor), județul Timiș (13.419,3 
euro/locuitor), județul Brașov (12.568,6 
euro/locuitor), județul Constanța (12.555,6 
euro/locuitor), județul Ilfov (12.130,8 
euro/locuitor) și județul Sibiu (11.407,2 
euro/locuitor). 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, 
în perioada 2014 – 2018, PIB/ locuitor a avut o 
evoluție oscilantă, înregistrând creșteri și scăderi 
alternative. În intervalul analizat, PIB / locuitor a 
înregistrat o creștere procentuală de 
aproximativ 3,9%, de la 10.477,6 euro/locuitor în 
anul 2014 la 10.885,3 euro/locuitor în anul 2018, 
fapt care indică o creștere a economiei locale, a 
productivității și a nivelului de trai în acest județ 
(vezi Tabel 11). În pofida evoluției oscilante, PIB/ 
locuitor la nivelul județului Prahova 
consemnează cea mai mare valoare în profil 
regional, aproape dublă față de județele Călărași, 
Teleorman și Giurgiu. 

Valoarea adăugată brută (VAB). Datele 
Institutului Național de 
Statistică indică faptul că, 
în anul 2018, județul 
Prahova a avut cea mai 
mare contribuție la 

formarea VAB la nivel regional, respectiv 32,4%. 
VAB aferentă județului Prahova în anul 2018 a 
înregistrat o valoare de 7.120,3 milioane euro, 
ceea ce a însemnat o creștere cu 14,5% față de 
anul precedent. Valoarea VAB aferentă județului 
Prahova din anul 2018 a reprezentat 32,7% din 
VAB la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Muntenia și 3,8% din VAB la nivel național.  

Activitățile economice cu cele mai ridicate 
contribuții la crearea VAB județean sunt 
industrie (37,7%); urmată de comerț, hoteluri și 
restaurante (16%). Celelalte domenii de 
activitate precum: administrație publică și 
apărare, învățământ, sănătate și asistență 
socială – 11%; tranzacții imobiliare – 9%; 
construcții – 7%; activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport – 6%; 
reparații de produse de uz casnic și alte servicii – 
2%; agricultură, silvicultură și pescuit – 2%; 
activități profesionale, științifice și tehnice; 
intermedieri financiare și asigurări (A06) – 1%; 
activități culturale și spectacole; informații și 
comunicații – 1% înregistrează contribuții 
inferioare la crearea VAB, comparativ cu cel de 
comerț, hoteluri și restaurante (vezi Figura 10).  

În ceea ce privește evoluția VAB a domeniului de 
activitate comerț, hoteluri și restaurante, valorile 
acestui indicator au crescut în perioada 2014 – 
2018, mai exact de la 684,6 milioane euro în anul 
2014 la 1.110,6 milioane euro în anul 2018, 
respectiv cu 62,2%. Acest domeniu de activitate 
comerț, hoteluri și restaurante s-a menținut pe 
locul al doilea la nivel județean în perioada 
analizată, ca și contribuție la crearea VAB, după 
industrie (vezi Tabel 12).  

Cifra de afaceri. Cifra de afaceri totală a 
întreprinderilor active, rezultată din activitățile 
desfășurate de hoteluri, alte facilități de cazare, 
restaurante și agenții turistice a totalizat 
589.628.303 lei în anul 2020, ceea ce a 
reprezentat aproape 1% din cifra totală a 
domeniilor de activitate din județul Prahova. În 
perioada 2016 – 2020, cifra de afaceri a 
activităților de turism a crescut cu 10,9% (vezi 
Tabel 13). 
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Sursa – prelucrarea autorilor pe baza datelor Institutului Național de Statistică, broşura "Conturi naționale 
regionale 2017-2018" (publicată în 2021) 

Notă: A01 - agricultură, silvicultură și pescuit ; A02 – industrie; A03 - construcții; A04 – comerț, hoteluri și restaurante; A05 – 
activități culturale și spectacole; informații și comunicații; A06 - activități profesionale, științifice și tehnice; intermedieri financiare 
și asigurări; A07 - tranzacții imobiliare; A08 - activități de servicii administrative și activități de servicii suport ; A09 - administrație 
publică și apărare, învățământ, sănătate și asistență socială; A10 - reparații de produse de uz casnic și alte servicii 

Figură 10: Valoarea adăugată brută înregistrată la nivelul județului Prahova, pe ramuri de activitate, 
la nivelul anului 2018  

Tabel 11: Evoluția PIB-ului pe locuitor din Județul Prahova, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Muntenia, perioada 2014-2018 (EUR/locuitor) 

Județul Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Argeș 6.722,2 7.186,7 7.781,9 8.924,2 9.710,5 

Călărași 4.078,9 4.313,1 4.574,7 5.055,3 5.654,4 

Dâmbovița 5.147,3 5.768,9 6.075,9 6.750,9 7.178,2 

Giurgiu 3.539,3 3.867,3 3.873,2 4.397,9 6.141,0 

Ialomița 4.746,3 5.137,7 5.471,9 6.209,6 6.722,3 

Prahova 10.477,6 9.209,4 10.326,0 10.015,0 10.885,3 

Teleorman 4.511,5 4.787,1 4.845,8 5.460,1 6.062,4 

Sursa: Institutul Național de Statistică, broșura "Conturi naționale regionale 2017-2018", publicată în 2021 
Notă: Valorile din tabel au fost convertite în euro, folosind cursul mediu anual EUR/RON comunicat de BNR 

Tabel 12: Evoluția VAB în Județul Prahova, pe ramuri de activitate, în perioada 2014-2018 (milioane 
EUR) 

 Total A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 

2014 6.495,6 134,2 4.013,5 419,0 684,6 102,2 58,0 73,5 395,9 505,7 109,1 

2015 5.564,1 133,6 2.898,2 405,7 843,6 124,3 59,0 81,7 436,9 439,9 141,2 

2016 6.322,9 135,7 3.574,2 422,0 924,7 93,0 75,7 84,4 353,5 536,0 123,7 

2017 6.088,0 151,3 3.041,6 430,6 1.039,1 87,7 61,2 67,8 389,0 670,5 149,3 

2018 7.120,3 160,8 3.206,7 482,6 1.110,6 74,1 74,4 628,8 407,4 800,9 173,9 

Sursa – Institutul Național de Statistică, Conturi naționale regionale 2010-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
Notă: Valorile din tabel au fost convertite în euro, folosind cursul mediu anual EUR/RON comunicat de BNR 



Tabel 13: Cifra de afaceri a întreprinderilor active din Județul Prahova, în perioada 2016 – 2020 (lei) 

Anul  2016 2017 2018 2019 2020 

Total domenii de 
activitate,  
din care: 

42.144.690.999  46.187.490.720 54.369.906.614 59.479.611.338 60.661.878.577 

Domeniul HRA* 531.551.879  600.710.752 718.221.252 862.025.190 589.628.303 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza informaților din baza de date eDEMOS (Institutul Național de Statistică) 
*HRA = Hoteluri, celelalte facilități de cazare, Restaurante și Agenții turistice 

 

 

  

Palatul Culturii, Ploiești 

Castelul Cantacuzino, Bușteni 

Castelul Peleș, Sinaia 



Capitolul 4: Factorii externi cu influență asupra dezvoltării turismului în 

Județul Prahova 

 

4.1. Aspecte legislative și politice  

Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național Secțiunea a 
VIII-a - zone cu resurse turistice 

Prin Planul de amenajare a teritoriului național 
Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice s-a 
stabilit că la nivelul județului Prahova există un 
număr de 7 unități administrativ-teritoriale 
(UAT) cu concentrare foarte mare a resurselor 
turistice și 28 unități administrativ-teritoriale cu 
concentrare mare a resurselor turistice. Acestea 
reprezintă 35% din totalul UAT-urilor din județul 
Prahova (vezi Figura 11). 

Prin acest act normativ se stabilește că, în cadrul 
UAT-urilor cu concentrare mare și foarte mare a 
resurselor turistice, turismul constituie o 
activitate economică prioritară, iar investițiile 
pentru dezvoltarea acestei activități vor fi 
orientate cu precădere spre aceste zone. 

Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru 
aprobarea normelor și criteriilor de atestare a 
stațiunilor turistice 

Acest act normativ stabilește criteriile pe care ar 
trebui să le îndeplinească o localitate sau parte a 
unei localități pentru a deveni stațiune turistică 
de interes național sau local. În județul Prahova 
sunt declarate 4 stațiuni turistice de interes 
național, respectiv: Azuga, Bușteni, Slănic, Sinaia 
și 3 stațiuni turistice de interes local, respectiv: 
Breaza, Cheia, Vălenii de Munte.    

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 cu 
modificările și completările ulterioare, privind 
organizarea și desfășurarea activității de turism 
în România 

Prin Articolul 38 din Ordonanța Guvernului nr. 
58/1998, zonele și stațiunile turistice beneficiază 
de priorități pentru: 

• realizarea infrastructurii generale 
necesare dezvoltării turismului; 

• acordarea de asistență tehnică de 
specialitate de către Ministerul Turismului 
pentru dezvoltarea funcției turistice și 
promovarea produsului turistic propriu; 

• ameliorarea și protecția mediului 
înconjurător prin măsuri și programe 
speciale, care vizează asigurarea și 
încurajarea dezvoltării funcției turistice, 
elaborate de Ministerul Turismului în 
colaborare cu autoritățile administrației 
publice locale și cu alte organisme 
interesate. 

Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind 
aprobarea Programului pentru dezvoltarea 
investițiilor în turism - Masterplanul 
investițiilor în turism - și a criteriilor de 
eligibilitate a proiectelor de investiții în turism 

Masterplanul investițiilor în turism are ca 
obiective: dezvoltarea comunităților locale din 
zonele cu potențial turistic ridicat; dezvoltarea 
competitivă a turismului prin identificarea, 
evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o 
direcționare eficientă a investițiilor publice; 
dezvoltarea unei rețele de destinații turistice 
competitive pe plan internațional; identificarea 
unei abordări integrate a politicii turistice la 
nivelul regiunilor. 

Dintre cele 6 direcții de dezvoltare identificate în 
cadrul acestui document, 4 sunt deosebit de 
importante pentru turismul din județul Prahova, 
și anume:  

• dezvoltarea domeniului schiabil; 

• dezvoltarea turismului de sănătate; 

• dezvoltarea infrastructurii turistice de 
agrement; 

• dezvoltarea infrastructurii turistice din 
zona montană înaltă. 

În cadrul acestui document au fost identificate o 
serie de proiecte prioritare, investiții de 
importanță locală în județul Prahova, după cum 
urmează: 

• amenajare pârtie de schi Cazacu - zona 
superioară, inclusiv legătura cu stația 
superioară de telegondolă, orașul Azuga; 

• dezvoltarea domeniului schiabil al 
stațiunii Azuga prin construirea 
telegondolei Cazacu, orașul Azuga;  

• îmbunătățirea condițiilor de funcționare a 
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instalației de zăpadă artificială, etapa 
orașul Azuga; 

• amenajarea pârtiei de schi III "Urechea", a 
instalației de transport pe cablu și a 
instalației de zăpadă artificială, orașul 
Azuga; 

• amenajarea traseului de schi (bretea 
legătură) Pârtia Sorica, Stație inferioară 
telegondolă, orașul Azuga;  

• realizarea unor trasee - pârtii de schi fond 
în munții Baiului, orașul Bușteni; 

• amenajarea domeniului schiabil - Pârtiile 
de schi Babeşu 1 şi Babeşu 2, stațiunea 
Cheia, comuna Măneciu; 

• dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 
1400 - Cota 2000, orașul Sinaia; 

• dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia - 
Zona Vânturiş - Vârfu cu Dor - Piatra Arsă - 
Cota 2000, orașul Sinaia;   

• reabilitarea pârtiei de bob, orașul Sinaia;   

• complex de agrement, orașul Sinaia; 

• amenajarea zonei de campare, orașul 
Sinaia. 

Ordonanța de Urgență nr. 7/2020 din 28 
ianuarie 2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul 
public-privat și pentru stabilirea unor măsuri 
privind investițiile publice 

La Art. II (Alin. 1) a fost aprobată lista proiectelor 
strategice de investiții care urmează a fi preluată 
de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, din cadrul căreia face parte și 
proiectul Autostrada Ploiești – Brașov, de la 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză, așa 
cum era prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 
357/2018 cu completările și modificările 
ulterioare.  

Prin realizarea autostrăzii, se realizează legătura 
dintre București și Brașov, unul dintre cele mai 
importante municipii ale României, atât din 
punct de vedere economic, cât și turistic, prin 
conexiunea cu autostrada București - Ploiești 
deja finalizată. Autostrada conectează areale cu 
o densitate a populației peste media la nivel 
național, dar și cu unități economice importante. 
De asemenea, se tranzitează o arie turistică 
importantă cum este Valea Prahovei, arie care 
generează fluxuri rutiere de destinație sau de 
tranzit importante tot timpul anului, dar mai ales 

la sfârșitul de săptămână și în perioada 
sărbătorilor și a vacanțelor. 

Pe durata lucrărilor de execuție, autostrada va 
reprezenta o sursă de locuri de muncă în cadrul 
bazelor de producție, iar după intrarea în 
operare, zonele traversate de autostradă se vor 
dezvolta prin construirea de stații de benzină, 
stații de alimentare a mașinilor electrice, 
moteluri, restaurante etc. În același timp, se 
realizează o eficientizare a traficului, 
concomitent cu creșterea siguranței în 
transportul de călători și mărfuri și diminuarea 
numărului de accidente, reducerea consumului 
de combustibil și a timpului de parcurs, precum 
și diminuarea nivelului de poluare a mediului. 

Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 
privind aprobarea Listei monumentelor istorice 

O bună parte dintre obiectivele turistice 
culturale din județ sunt înscrise în Lista 
monumentelor istorice (lista este anexă la 
Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 
actualizată). În cadrul acestei liste, în județul 
Prahova sunt 1073 monumente. În vederea 
valorificării în circuitul turistic, acestea se supun 
rigorilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu completările și 
modificările ulterioare (vezi Figura 12). 

Legea nr.5/200 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a 
III-a – Zone protejate 

Majoritatea obiectivelor turistice naturale din 
județ sunt incluse în cadrul sistemului național 
de arii naturale protejate. Legea evidențiază 
zonele naturale protejate de interes național și 
identifică valorile de patrimoniu cultural 
național, care necesită instituirea de zone 
protejate pentru asigurarea protecției acestor 
valori. 

Astfel, în județul Prahova se regăsesc:   

➢ Rezervații şi monumente ale naturii: 

• Muntele de Sare Slănic, Orașul Slănic; 

• Locul fosilifer Plaiul, Orașul Sinaia; 

• Abruptul Prahovean Bucegi, Orașele 
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Bușteni și Sinaia; 

• Munții Colții lui Barbeş, Oraşul Sinaia; 

• Tigăile din Ciucaş, Comuna Măneciu, 
satul Cheia; 

• Arinişul de la Sinaia, Oraşul Sinaia, 
Cumpătul. 

➢ Rezervații ale biosferei, parcuri naționale 
sau naturale 

• Parcul Natural Bucegi are o 
suprafață de 32.497 ha, din care 
aproximativ 25% se desfășoară pe 
teritoriul administrativ Prahova: 

Azuga, Bușteni, Comarnic și Sinaia.  

Hotărârea nr. 230 din 4 martie 2003 privind 
delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor 
naționale și parcurilor naturale și constituirea 
administrațiilor acestora stabilește limitele 
Parcului Natural Bucegi. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 462/2001. 

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 13, 17 
și 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
236/2000, privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 462/2001, Guvernul 
României adoptă Rezervațiile biosferei, parcurile 
naționale și parcurile naturale. În această listă 
este prevăzut Parcul Natural Bucegi. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Orice intervenție în cadrul acestor areale 
naturale protejate se supun Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2007. 

Legea nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 
pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în România 

În cadrul Legii 275/2018 sunt definite destinația 
turistică și organizația de management al 
destinației. 

Destinație turistică este un areal cu o varietate 
de produse turistice, având o imagine de 
marketing unitară și coerentă, ce dispune de o 
rețea de servicii generale și specifice, care 
contribuie la realizarea produselor turistice.  

Organizație de management al destinației este o 
persoană juridică, care realizează politica de 
dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica 
de marketing a destinației, în conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare. 

Alte documente legislative importante pentru 
activitățile turistice sunt: 

1) Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea 
Metodologiei de avizare a documentațiilor de 
urbanism privind zone și stațiuni turistice și a 
documentațiilor tehnice privind construcții din 
domeniul turismului 

2) Hotărârea nr. 511/2001 privind unele măsuri 
de organizare a activității de agrement în 
stațiunile turistice. Conform acestui act 
normativ, în stațiunile turistice activitățile de 
agrement se vor realiza numai în locuri special 
amenajate care dețin autorizații de funcționare 
eliberate de primari, conform reglementărilor 
legale în vigoare, cu avizul prealabil al 
Ministerului Turismului. 

3) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanță, modificată și completată prin 
Ordonanță de Urgență nr. 46/2017  

4) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Conform Articolului 291 (3) d) și e), cazarea în 
cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu 
funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor 
amenajate pentru camping și serviciile de 
restaurant și de catering beneficiază de o cotă 
redusă de TVA, de 5%. 

5) Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific 
unor activități. Prin această lege se calculează 
impozitul specific (derogare de la prevederile 
titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal) pentru persoanele juridice române care 
desfășoară activități corespunzătoare codurilor 
CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare 
similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - 
"Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 
5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29936
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355#A585
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25339#A139
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25339#A139
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/25339#A139
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29936
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"Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație 
(catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte 

servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și 
alte activități de servire a băuturilor". 

Sursa: adaptat după Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, OUG aprobată prin Legea nr. 190/2009. 

Figură 11: Unitățile administrativ-teritoriale din Județul Prahova cu potențial turistic mare și foarte 
mare 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

66 
 

 

Sursă: adaptat după Lista Monumentelor Istorice (Anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizată) 

Figură 12: Distribuția monumentelor istorice din județul Prahova, pe localități
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4.2. Strategii, programe și planuri de dezvoltare regională cu implicații asupra strategiei de 

dezvoltare a turismului la nivel județean 

Județul Prahova este unul dintre județele cu 
potențial turistic variat și important la nivel 
național, ceea ce implică responsabilitatea 
identificării celor mai bune oportunități de 
dezvoltare prin turism a economiei locale și 
județene. Ca urmare, una dintre cele mai 
importante componente ale planificării 
strategice este constituită de corelarea strategiei 
pentru turism a județului Prahova cu principalele 
documente programatice la nivel național și 
regional urmărind două obiective majore: 
identificarea oportunităților de finanțare 
suplimentară a unor obiective din acest domeniu 
și anticiparea nevoilor de dezvoltare durabilă a 
turismului pe termen mediu și lung. 

Programul de Guvernare 2021-2024 și Planul 
Național de Redresare și Reziliență 

Programul de Guvernare este strâns legat de 
Planul Național de Redresare și Reziliență, 
urmărind ca obiectiv central ”construcția unei 
societăți coezive, care să beneficieze de 
îmbunătățirea sistemului de educație și 
sănătate, de reducerea inegalităților dintre 
bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care 
să conducă la promovarea unei societăți 
deschise, în care cetățenii se pot simți apreciați și 
sprijiniți.” 

Din perspectiva dezvoltării durabile, PG 2021-
2024 își propune ”promovarea unei industrii cu 
impact minim asupra mediului pentru atenuarea 
schimbărilor climatice, adresând provocări 
precum reducerea emisiilor industriale de gaze 
cu efect de seră, eficiența energetică și a utilizării 
resurselor prin tehnologii mai curate, abordări 
industriale ecologice și programe de sensibilizare 
sporită privind mediul. În concordanță cu noua 
strategie de politică industrială revizuită a UE61, 
se impune susținerea consolidării lanțurilor de 
valoare și implementarea celor mai performante 
tehnologii, promovarea economiei circulare, a 
competitivității, încurajarea comerțului 

 
23 Programul de Guvernare 2021-2024, 
https://sgg.gov.ro/1/wp-
content/uploads/2016/04/PROGRAM-DE-GUVERNARE-
2021%E2%80%942024.pdf, pag 3 

industrial și dezvoltarea sectorului privat, 
agroindustriilor și energiilor regenerabile”.  

Din această perspectivă, integrarea principiilor 
Pactului Verde European (Green Deal) la toate 
nivelurile de politică se va translata într-o 
aplicare personalizată a principiilor de 
dezvoltare durabilă, justă și intruzivă care să 
asigure tranziția ecologică eficientă economică, 
suportabilă social și axată pe competitivitate, 
inovație și decarbonizare și totodată, 
dezvoltarea armonioasă a Regiunilor României, 
recuperarea decalajelor de dezvoltare dintre 
județe și convergența cu economia națională și 
europeană. 

Turismul ocupă un loc aparte în cadrul PG 2021-
2024 și PNRR, fiind considerat pe de o parte un 
domeniu de maximă importanță a cărei calitate 
și diversificare a serviciilor trebuie îmbunătățită, 
dar și mijlocul prin care se pot valorifica 
patrimoniul cultural, cel istoric și cel natural, 
împreună cu valorile tradiționale autentice23. 

Turismul reprezintă o prioritate în PG 2021-2024 
și datorită impactului pe care îl are în relansarea 
economică post-pandemică, în contextul 
sprijinului financiar european creionat în Cadrul 
Temporar European transpus în PNRR, în 
Componenta 11. Turism și cultură, ce face parte 
din Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, 
indicând astfel, complexitatea industriei 
turismului, care include atât dezvoltarea 
economică locală și națională, cât și factorul 
social și pe cel de infrastructură. În PG 2021-2024 
se menționează, printre altele: 

• sprijinirea ecoturismului și 
managementului adecvat al destinațiilor 
de turism și industriilor culturale și 
creative, ca sectoare importante pentru 
dezvoltarea locală24; 

• crearea unui ecosistem antreprenorial 
care să faciliteze dezvoltarea start-up-
urilor prin crearea unui cadru legislativ 
stimulativ și a instrumentelor necesare de 
finanțare25; 

24 Programul de Guvernare 2021-2024, pag 29 
25 Programul de Guvernare 2021-2024, pag 32 

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAM-DE-GUVERNARE-2021%E2%80%942024.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAM-DE-GUVERNARE-2021%E2%80%942024.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAM-DE-GUVERNARE-2021%E2%80%942024.pdf
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• prioritizarea turismului ca o ramură 
strategică pentru economia românească, 
prin revizuirea și modernizarea cadrului 
legal, instituirea OMD-urilor, programe de 
finanțare și promovare; 

• stimularea antreprenorială prin programe 
de creare de start-up-uri și consolidarea 
acestora; 

• crearea cadrului pentru dezvoltarea 
sustenabilă a destinațiilor turistice din 
România în conformitate cu 
recomandările Organizației Mondiale a 
Turismului; 

• schimbarea modului de colaborare cu 
mediul privat prin intermediul Consiliului 
Consultativ al Turismului; 

• suport financiar în vederea finanțării 
dezvoltării sustenabile a destinațiilor 
turistice din România în condiții de 
durabilitate, conectivitate, transformare 
în destinații turistice SMART și incluziune 
socială; 

• obținerea stabilității și predictibilității prin 
consolidarea unui dialog social structurat. 

Programul de Guvernare menționează și alte 
obiective și direcții de acțiune în dezvoltarea 
turismului, printre care menționăm un Program 
de sprijin al sectorului de turism, ce vizează, pe 
lângă măsurile dedicate turiștilor străini și măsuri 
de stimulare a circulației turistice interne, prin 
acordarea de tichete de vacanță în valoare de 
maxim 1450 lei începând din anul 2022 pentru 
sectorul bugetar și pentru angajatorii privați care 
oferă astfel de beneficii angajaților, în special 
pentru promovarea turismului rural și balnear, 
programul pentru digitalizarea turismului, cu 
accent pe digitalizarea sistemului de evidență a 
turiștilor din România, programul de stimulare a 
investițiilor pentru stațiunile balneare 
românești, precum și alte programe similare. 

Alte priorități interesante pentru Județul 
Prahova sunt sprijinirea dezvoltării turismului 
medical și de wellness din România (ape termale 
și minerale/curative, balneologie, centre de 
recuperare etc.), dar și dezvoltarea 
ecoturismului durabil, cu protejarea 

 
26 OMT, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului 
Naţional 2007-2026, pag. 169 

patrimoniului natural și un management eficient 
al resurselor. 

Durabilitatea se va traduce și în aplicarea 
principiilor mobilității durabile și introducerii 
măsurilor și intervențiilor de îmbogățire a 
opțiunilor de deplasare și transport verzi pentru 
turiști, integrate în ofertele și circuitele turistice. 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului 
Național 2007-2026 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului 
Național 2007 - 2026 a fost elaborat de către o 
echipă de experți ai Organizației Mondiale a 
Turismului împreună cu omologii din România în 
numele Guvernului României. Acesta își propune 
să aprobe principiile dezvoltării durabile a 
turismului, și anume satisfacerea cerințelor 
prezente ale turiștilor și regiunilor turistice în 
concordanță cu protejarea și creșterea 
oportunităților viitoare de dezvoltare. 

Obiectivul central al acestui studiu este de a 
confirma România ca o destinație turistică de 
succes prin identificarea mijloacelor prin care 
produsele pot fi adaptate nevoilor pieței26. 

Județul Prahova a fost inclus în MPDTN 2007-
2026 ca unul dintre județele cu un potențial 
turistic variat și impresionant: de la una dintre 
cele mai mari concentrații de monumente 
istorice, cu un patrimoniu cultural important, 
până la valorificarea potențialului turistic 
reprezentat de una dintre cele mai frumoase 
saline din România (Slănic Prahova), terenul de 
golf de la Breaza (singurul recunoscut ca teren de 
golf de Royan&Ancient) sau stațiunile turistice 
recunoscute în întreaga țară și la nivel 
internațional de pe Valea Prahovei, etc. 

Îmbunătățirea infrastructurii de acces, 
amenajarea unora dintre obiectivele de interes 
aparținând patrimoniului natural, istoric sau 
cultural mai sus menționate, precum și 
îmbunătățirea calității serviciilor în turism din 
perspectiva creșterii calității forței de muncă, a 
serviciilor turistice și a calității facilităților de 
cazare sunt, de asemenea, priorități menționate 
la nivelul Master Planului de turism. 
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Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 
a României 2030 

Documentul urmează prescripțiile metodologice 
ale Comisiei Europene și reprezintă un proiect al 
Guvernului României, prin Departamentul 
pentru Dezvoltare Durabilă. Strategia stabilește 
obiective concrete pentru trecerea, într-un 
interval de timp rezonabil și realist, la un nou 
model de dezvoltare propriu Uniunii Europene și 
larg împărtășit pe plan mondial – cel al 
dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătățirea 
continuă a vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei 
în armonie cu mediul natural. 

În vederea realizării unei creșteri economice 
susținute, se are în vedere, printre altele, 
dezvoltarea unui turism durabil care să creeze 
locuri de muncă și să promoveze diversitatea 
culturală, produsele locale și respectul pentru 
tradiții și mediul în care trăim. În aceste condiții, 
pentru Orizontul 2030, se urmărește realizarea 
unui turism competitiv pe termen lung, 
dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 
turismului rural, balnear și cultural și 
îmbunătățirea imaginii României ca destinație 
turistică. 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030 

PNIESC 2021-2030 este încă în curs de aprobare, 
însă printre prevederile relevante pentru a fi 
incluse în prezenta strategie și în proiectele și 
intervențiile ulterioare menționăm:  

• adaptarea activităților turistice și conexe 
turismului, în special transportul, pentru 
a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră; 

• protecția și extinderea zonelor naturale 
de recreere, în orașe și în împrejurimile 
acestora; 

• planificarea strategică pentru 
dezvoltarea destinațiilor turistice mai 
puțin dependente de schimbările 
climatice; 

• planificarea pe termen lung pentru 
stațiuni montane ecologice sezoniere; 

• planificare, politici și educație de 
dezvoltare pe termen lung pentru ca 

 
27 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Muntenia 
2021-2027, 

turismul să ia în calcul consecințele 
schimbărilor climatice; 

• protecția, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului natural și a turismului 
ecologic. 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-
Muntenia 2021-2027 și Strategia Integrată de 
Dezvoltare Teritorială a Regiunii Sud-Muntenia 
2021-2027 

PDR Sud-Muntenia 2021-202727 își propune ca 
obiectiv central transformarea regiunii într-o 
societate echitabilă, incluzivă și prosperă, cu o 
economie modernă, dinamică și eficientă din 
punct de vedere al utilizării resurselor, cu 
conținut scăzut al emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră, fiind în concordanță cu orientările 
strategice ale Pactului Ecologic European, 
Strategiei pentru IMM-uri, Noii Strategii 
Industriale, cu cele 17 obiective de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
prevăzute în cadrul Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, precum și cu Strategia 
Națională pentru Dezvoltare Durabilă. 
 

Din perspectiva dezvoltării turismului, PDR 2021-
2027 menționează următoarele tipuri de măsuri 
și intervenții: 

• Construirea, reabilitarea și 
modernizarea structurilor de cazare; 

• Amenajarea, reabilitarea, promovarea și 
valorificarea obiectivelor naturale cu 
potențial turistic (saline, peșteri, cursuri 
de ape, plaje, etc); 

• Investiții privind dezvoltarea turismului 
în regiune (natură și aventură, balnear și 
wellness, cultural - religios); 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea infrastructurii 
culturale (teatre, cinematografe, 
biblioteci, muzee, case de cultură, 
cămine culturale, etc.); 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea și 
extinderea infrastructurii sportive (baze, 
complexe sportive, parcuri active); 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea și 
extinderea infrastructurii recreative 

https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/492/P
DR-Sud-Muntenia-2021-2027-draft1-04-06-2021.pdf 
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(tabere, centre multidisciplinare de 
tineret, locuri de campare, locuri de 
joacă); 

• Renovarea clădirilor, monumentelor 
culturale și istorice cu scopul de a 
promova și păstra imaginea tradițională 
a satelor; 

• Modernizarea zonelor rurale unde există 
potențial cultural, istoric și recreativ; 

• Activități artistice pentru păstrarea 
identității culturale a mediului rural; 

• Sprijin pentru dezvoltarea turismului 
rural durabil; 

• Dezvoltarea industriilor meșteșugărești/ 
artizanale. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a 
Regiunii (SIDT) Sud-Muntenia 2021-2027 indică 
drept una dintre principalele oportunități ale 
regiunii, potențialul ridicat pentru turism 
datorită patrimoniului cultural și istoric bogat, iar 
în ceea ce privește Valea Prahovei, aceasta este 
văzută drept unul dintre principalii reprezentanți 
ai acestui potențial, prin stațiunile montane 
recunoscute la nivel național și internațional. 

Strategia28 conectează prioritățile de investiții în 
turism, conturate în cadrul ei, cu direcțiile de 
finanțare din Programul Operațional Regional al 
Regiunii Sud-Muntenia, respectiv obiectivele 
specifice 1.2, 2.7, 2.8, 5.1 și 5.2, ca de exemplu: 

• Promovarea patrimoniului natural și 
cultural local, a produselor locale și 
meșteșugărești, a turismului și a 
activităților culturale prin tehnologii smart 
și ICT (O.S 1.2); 

• Investițiile în infrastructura verde-albastră 
vor viza lucrări, servicii și dotări (O.S. 2.7); 

• Dezvoltarea unor culoare de mobilitate, 
inclusiv prin intervenții aferente 
depourilor/ autobazelor aferente 
transportului public și infrastructura 
tehnică aferentă și retehnologizării (O.S. 
2.8); 

• Restaurarea, consolidarea, protecția și 
conservarea monumentelor istorice de 
categoria A (O.S. 5.1 și O.S. 5.2). 

 
28 Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a 
Regiunii Sud-Muntenia 2021-2027, 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/

 

Programul Operațional Regional al Regiunii 
Sud-Muntenia 2021-2027 

POR Sud-Muntenia 2021-2027 și-a stabilit drept 
obiectiv general stimularea creșterii economice 
inteligente, durabile și echilibrate în RSM. Se 
așteaptă ca acest lucru să ducă la o îmbunătățire 
a calității vieții comunităților locale prin 
susținerea capacității de inovare și digitalizare a 
administrației locale și a economiei regionale, 
dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor 
și valorificarea potențialului cultural și turistic al 
regiunii.  

Unul dintre obiectivele strategice ale POR RSM 
2021-2027 este constituit de creșterea 
atractivității regiunii prin investiții în 
infrastructura de turism și patrimoniul cultural. 

Avantajele competitive ale regiunii Sud-
Muntenia se regăsesc în următoarele tipuri de 
turism și destinații: sporturi de iarnă și schi, 
sănătate și wellness (balnear), cultură și istorie. 
Județul Prahova se află în topul preferințelor 
turiștilor iubitori de sporturi de iarnă și schi, 
acestea practicându-se în zona montană a 
regiunii (Valea Prahovei, al doilea mare centru 
turistic de interes al României, după capitala 
țării). De asemenea, în ceea ce privește 
patrimoniul natural, în RSM există 72 arii 
protejate de interes național, ce reprezintă un 
important potențial de valorificare a acestor 
zone. 

La nivelul POR RSM 2021-2027, prioritatea în 
care se încadrează turismul este „O Europă mai 
aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 
durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii 
și de inițiative locale”, aici fiind vizate acțiunile de 
promovare a dezvoltării integrate și incluzive în 
domeniul social, economic și al mediului, precum 
și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
durabil și a securității în zonele urbane și în 
celelalte zone. 

Acțiunile indicative vizând dezvoltarea 
turismului durabil în zonele urbane 
menționează, printre altele: 

493/Strategia%20Integrata%20Dezv%20Teritoriala%
20SM%202021%20-%202027_draft.pdf, pag 30 

https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/493/Strategia%20Integrata%20Dezv%20Teritoriala%20SM%202021%20-%202027_draft.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/493/Strategia%20Integrata%20Dezv%20Teritoriala%20SM%202021%20-%202027_draft.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/493/Strategia%20Integrata%20Dezv%20Teritoriala%20SM%202021%20-%202027_draft.pdf
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• Protecția, conservarea și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural prin 
activități de restaurare, consolidare, 
extindere și dotare (pentru expunerea și 
protecția patrimoniului cultural imobil) a 
monumentelor istorice de categoria A, 
inclusiv servicii de digitizare, precum și 
activități de marketing și promovare 
turistică; 

• Investiții (reabilitare/ modernizare/ 
extindere și dotare) în clădiri destinate 
utilizării publice pentru activități culturale 
și recreative, socio-culturale, cu scopul de 
a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile 
publice de bază; 

• Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea infrastructurii de 
turism și de agrement în vederea punerii 
în valoare a patrimoniului turistic natural;  

• Înființarea și amenajarea traseelor 
turistice și a locurilor de recreere folosind 
soluții prietenoase cu mediul; 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea taberelor de elevi și 
preșcolari/centrelor multidisciplinare de 
tineret; 

• Investiții de regenerare urbană 
(creare/modernizare/reabilitare/extinder
e/dotare) în spațiile destinate utilizării 
publice (parcuri, zone verzi de mici 
dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe 
publice, locuri de joacă pentru copii, etc.) 
prin demolarea clădirilor/structurilor 
situate pe terenurile supuse intervențiilor, 
amenajarea spațiilor verzi (aducerea 
terenului la starea inițială; modelarea 
terenului; montarea elementelor 
constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea 
suprafețelor, inclusiv plantare arbori), 
precum și crearea de facilități pentru 
activități sportive și recreaționale de mici 
dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), 
instalare rețele Wi-Fi și iluminat public, în 
spațiile publice, dotare cu mobilier urban 
(bănci, coșuri de gunoi, etc.). De 
asemenea, sunt eligibile pe 
amplasamentul proiectului de regenerare 
urbană și înlocuirea și/sau racordarea la 
utilități publice, inclusiv realizarea de alei 
pietonale, trotuare, piste de biciclete, 

parcări, căi de acces, modernizarea 
străzilor urbane adiacente terenurilor 
supuse intervențiilor (în situații 
excepționale, numai în măsura în care 
astfel de investiții sunt necesare pentru a 
asigura funcționalitatea proiectului 
integrat de regenerare urbană); 

• Elaborare/actualizare SIDT (SIDU și SDJ). 

Este de menționat că, pentru toate acțiunile 
indicative de mai sus, se va finanța și 
infrastructura edilitară necesară, ce face parte 
din amplasamentul proiectului. La nivelul 
județului Prahova, o atenție deosebită va fi 
acordată stațiunilor de pe Valea Prahovei și 
zonelor care prezintă obiective turistice de 
interes, având și o contribuție importantă la 
economia locală și regională. 

Din perspectiva acțiunilor indicative ce vizează 
turismul durabil în alte zone decât cele urbane, 
sunt menționate următoarele: 

• Protecția, conservarea și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural prin 
activități de restaurare, consolidare, 
extindere și dotare (pentru expunerea și 
protecția patrimoniului cultural imobil) a 
monumentelor istorice de categoria A, 
inclusiv servicii de digitizare precum și 
activități de marketing și promovare 
turistică; 

• Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea infrastructurii de 
turism și agrement în vederea punerii în 
valoare a patrimoniului turistic natural;  

• Înființarea și amenajarea traseelor 
turistice și a locurilor de recreere folosind 
soluții prietenoase cu mediul; 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea taberelor de elevi și preșcolari / 
centrelor multidisciplinare de tineret; 

• Elaborarea/actualizarea SIDT (SDJ). 

Proiecte aflate în derulare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, 
cu impact în domeniul turismului durabil 

În perioada elaborării prezentei Strategii se 
suprapun cele două perioade de programare – 
2014-2020, având o filosofie de dezvoltare 
regională gândită centralizat, cu un singur 
Program Operațional Regional, respectiv 2021-
2027, cu o abordare descentralizată a dezvoltării 
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regionale, ce dă o mai mare libertate regiunilor 
de a identifica și prioritiza intervențiile conform 
nevoilor identificate prin analizele de 
specialitate derulate. Tot în această perioadă au 
fost colectate și sunt în curs de depunere 
proiectele aferente Planului Național de 
Redresare și Reziliență.  

La acest moment, în județul Prahova se 
derulează o serie de proiecte cu impact în 
domeniul turismului, finanțate din Programul 
Operațional Regional 2014-2020 (vezi Tabel 
14).29 

Totodată, Consiliul Județean Prahova a anunțat 
intenția de a finanța două obiective turistice 
majore cu bani din Planul Național de Redresare 
și Reziliență în perioada următoare, respectiv: o 
inițiativă prioritară aferentă Rutei castrelor 
romane, obiectivul ,,Castrul Roman de la Drajna 
de Sus, origine și perenitate” și una aferentă 
rutei tematice Traseul gastronomiei tradiționale 
românești, microregiunea gastronomică: 
"Cașcaveaua de Prahova, deliciu tradițional 
Românesc”. 

Tabel 14: Proiecte cu impact în domeniul turismului, finanțate din Programul Operațional Regional 
2014-2020 

Axa prioritară 
/ Prioritatea 
de investiții 

Titlul proiectului Beneficiarul 
finanțării 

Dată de 
început 

Dată de 
final 

AP 3/PI 3.2 ECO-BUS UAT Oraș Sinaia 25/04/2019 28/02/2021 

AP 3/PI 3.2 Construire PARK&RIDE UAT Oraș Sinaia 25/04/2019 28/02/2022 

AP 3/PI 3.2 NOCO2 - Cale pentru pietoni UAT Oraș Sinaia 24/06/2019 30/06/2023 

AP 5/PI 5.1 Restaurarea și consolidarea Bisericii 
„Sfânta Treime”- Sat Măgureni, comuna 
Măgureni, jud. Prahova 

Parohia Sfânta 
Treime Măgureni 

25/02/2019 28/02/2022 

AP 5/PI 5.1 Restaurarea, reabilitarea, conservarea și 
amenajarea unui spațiu expozițional în 
cadrul monumentului Crucea 
comemorativă a eroilor români din Primul 
Război Mondial (Monumentul eroilor 
“Crucea Caraiman” / Monumentul Eroilor 
(Crucea) de pe Vârful Caraiman 

Ministerul Apărării 
Naționale 

26/07/2017 30/06/2022 

AP 5/PI 5.1 Consolidare, restaurare și punere în 
valoare centru cultural Protoieria Ploiești 
Nord 

Protoieria Ploiești 
Nord 

20/12/2017 20/06/2020 

AP 5/PI 5.1 Restaurarea, dotarea și valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural al 
obiectivului de patrimoniu "Muzeul 
Memorial B .P. Hașdeu" 

UAT Municipiul 
Câmpina 

04/09/2018 30/09/2022 

AP 5/PI 5.1 Reabilitarea, conservarea, protejarea și 
promovarea monumentului istoric Moara 
de apă Warthiadi, loc de creație și de 
cunoaștere a obiceiurilor, tradițiilor și 
culturii locale și naționale 

UAT Comuna Drajna 21/03/2018 20/09/2020 

AP 5/PI 5.1 Restaurare și punere în valoare a 
ansamblului arhitectural medieval al 
fostului Schit Lespezi 

Parohia Schit Lespezi 22/06/2018 28/02/2022 

 
29 https://www.inforegio.ro/ro/implementare/lista-
proiectelor-finantate, Lista proiectelor contractate la data 
de 31.12.2021 

https://www.inforegio.ro/ro/implementare/lista-proiectelor-finantate
https://www.inforegio.ro/ro/implementare/lista-proiectelor-finantate
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Axa prioritară 
/ Prioritatea 
de investiții 

Titlul proiectului Beneficiarul 
finanțării 

Dată de 
început 

Dată de 
final 

AP 5/PI 5.1 Consolidare, restaurare, conservare și 
punere în valoare arhitectură și pictură 
murală a Bisericii Mari a Mânăstirii 
Zamfira, județul Prahova - executată A 
FRESCO de Nicolae Grigorescu 

Mănăstirea Zamfira 13/10/2017 31/03/2022 

AP 5/PI 5.1 Restaurare, consolidare și punere în 
valoare a Bisericii de lemn "Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil", a schitului 
Jercălăi-Urlați 

Arhiepiscopia 
Bucureștilor 

16/03/2018 31/03/2022 

AP 5/PI 5.1 Restaurare pictură, finisaje interioare și 
exterioare, instalații, restaurare turn 
clopotniță, amenajări exterioare Biserica 
Sf. Vineri 

Parohia Sfânta Vineri 
Ploiești 

27/12/2017 27/10/2021 

AP 5/PI 5.2 Amenajare Gradină publică "Parc Știrbei" UAT Orașul Sinaia 08/02/2019 31/10/2022 

AP 5/PI 5.2 Amenajare spații verzi în orașul Azuga UAT Orașul Azuga 09/05/2018 30/06/2022 

AP 5/PI 5.2 Amenajare spații verzi/parc în Orașul 
Slănic, județul Prahova 

UAT Orașul Slănic 22/10/2018 28/02/2023 

AP 5/PI 5.2 Amenajare Parc Central Băicoi UAT Orașul Băicoi 23/08/2017 28/02/2022 

AP 6/PI 6.1 Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 
2 - Tronsonul Prahova - DJ720 (km. 
15+500 - km.30+000) 

UAT Județ Prahova 11/03/2019 30/09/2022 

AP 6/PI 6.1 Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identificate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud – Muntenia - Traseul 
Regional 3 - Tronsonul Prahova : DJ 102K, 
DJ 102D, DJ 100C 

UAT Județ Prahova 11/03/2019 31/10/2022 

AP 13/PI 13.1 Construire Centru Cultural - Recreativ 
Băicoi - Extinderea, modernizarea, 
reabilitarea, dotarea, schimbarea 
folosinței inițiale clădire fost Spital 
hepatită și construire trotuare și piste de 
biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova 

UAT Orașul Băicoi 20/07/2020 30/04/2022 

Sursa: INFOREGIO, Lista proiectelor finanțate până la 31.12.2021 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului 
Prahova 2021-2027 

SDDJ Prahova 2021-2027 și-a propus ca obiectiv 
specific II.5. Consolidarea și modernizarea 
turismului prahovean – factor de progres 
economico-social al județului, acesta fiind parte 
a obiectivului de dezvoltare II. Creștere 
economică durabilă, prin dezvoltarea 
antreprenoriatului și a competitivității 
sectoriale. 

Totodată, complementar acestui obiectiv, se 
propun măsuri pentru îmbunătățirea 

competențelor forței de muncă și creșterea 
numărului de locuri de muncă din turism, inclusiv 
în zonele rurale prin diversificarea activităților 
turistice, servicii turistice comunitare și eco-
turism, dezvoltarea turismului școlar și social și 
branding de destinație (ex. Spații de campare în 
toate localitățile turistice cu patrimoniu natural 
sau cultural ale județului – Proiecte de protejare, 
dezvoltare și promovare a activelor turistice 
publice și servicii turistice conexe), dar și de 
promovare a antreprenoriatului cu accent pe 
promovarea economiei sociale – inclusiv a auto-
ocupării pentru lucrătorii informali (munca la 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

74 
 

negru), zilieri, sezonieri și alți lucrători 
defavorizați – prin întreprinderi sociale de 
inserție / ferme sociale, cooperative / firme 
deținute de lucrători (meșteșugărești, de 
producători) în sectoare cum ar fi construcții, 
deșeuri – reciclare, agricol, turism, domeniul 
public și amenajarea teritoriului, inclusiv 
proiecte de restaurare a terenurilor și clădirilor și 
de reconversie a acestora, cooperative sociale în 
servicii sociale, ex. îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice, cu dizabilități. 

Din perspectiva acțiunilor vizate sub obiectivul 
specific II.5., următoarele acțiuni indicative sunt 
propuse (în strânsă corelare cu strategiile 
regionale și naționale): 

• Promovarea turismului prahovean, prin 
acțiuni generale și prin acțiuni specifice 
fiecărui tip de turism: 
o Conceperea și susținerea unor 

campanii de management al 
destinațiilor turistice prahovene; 

o Derularea de campanii de cercetare de 
piață și monitorizare a fluxurilor 
turistice, în vederea adaptării 
strategiilor de promovare turistică; 

o Stimularea dezvoltării de proiecte de 
promovare în parteneriate locale / 
naționale / europene; 

o Conceperea și facilitarea implementării 
unor programe turistice în județ; 

o Promovarea evenimentelor și a 
festivalurilor organizate în județ; 

o Dezvoltarea unei platforme 
multilinguale online pentru 
promovarea turismului prahovean; 

o Promovarea traseului turistic Drumul 
Vinului. 

• Susținerea dezvoltării turismului durabil: 
o Implementarea unui sistem de 

etichetare verde (utilizare energie 
regenerabilă, hrană locală organică, 
colectare selectivă și reciclare deșeuri 
etc.) și inițierea certificării unităților de 
cazare turistică; 

o Conceperea și implementarea unor 
campanii de ecologizare a traseelor și 
arealelor turistice; 

 
30 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova, pag 
190/500 

o Conceperea unui program și derularea 
unor campanii de educație ecologică a 
publicului (potențial turist), a 
personalului activ în domeniu. 

• Îmbunătățirea pregătirii resursei umane 
ce activează în domeniul turismului: 
o Organizarea de programe de instruire 

și perfecționare pentru personalul 
implicat în activitățile de turism; 

o Calificarea / reconversia profesională a 
populației din mediul rural în vederea 
dobândirii de competențe specifice 
sectorului turistic; 

o Organizarea de cursuri de instruire 
pentru întreprinzătorii activi în 
domeniul turismului, în vederea 
îmbunătățirii și diversificării activității 
și a valorii adăugate a serviciilor 
prestate. 

Următoarele proiecte au fost definite ca parte a 
SDD Prahova în domeniul turismului30: 

• Reabilitare, modernizare și punere în 
valoare Salina Slănic, Solicitant/beneficiar 
UAT Județul Prahova, sursa de finanțare: 
POR/PODTI; 

• Aplicație online integrată pentru 
promovarea județului Prahova – N.O.I.- 
NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE în județul 
Prahova, Solicitant/beneficiar: UAT 
Județul Prahova, sursa de finanțare: 
POR/PODTI. 

Planul de mobilitate urbană durabilă al 
Municipiului Ploiești 

PMUD Ploiești31 este aliniat prevederilor și 
obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Durabilă, propunându-și, ca măsuri pentru a 
sprijini transportul durabil ca parte a turismului 
durabil următoarele: 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;  

• reducerea emisiilor toxice;  

• reducerea zgomotului asupra populației;  

• reducerea consumului de energie;  

• reducerea parcursului autoturismelor 
particulare;  

31 Planul de Mobilitate Urbană Durabila al Mun. Ploiești, 
http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2016/10_(30_mai_2016)/
163_sump.pdf 
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• creșterea transportului nemotorizat și a 
transportului public. 

Printre aspectele concrete ce au fost 
implementate și/sau sunt în curs de 
implementare în acest sens prin PMUD pot fi 
menționate intervenții pentru crearea de spații 
verzi, amenajarea de piste de biciclete, inclusiv 
piste pentru cicloturism, stimularea utilizării 
vehiculelor electrice, reducerea utilizării 
autoturismelor pe distanțe scurte, sprijinirea 
utilizării transportului în comun, etc. 

De asemenea, în cadrul acestui studiu s-a mai 
ținut cont de strategiile de dezvoltare a 
turismului și de strategiile de dezvoltare durabilă 
realizate de autoritățile publice locale: 

• Strategia de Dezvoltare a Orașului Azuga 
- 
https://primariaazuga.ro/economie/pro
iecte-investitii/strategia-de-dezvoltare-
a-orasului-azuga-2013-2020 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Orașului Bușteni 2021-2027 - 
https://orasul-busteni.ro/transparenta-
decizionala/strategia-locala/ 

• Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului 
Slănic, 2017-2024 - 
https://primariaslanic.ro/arhiva/docum

ente/strategie/strategia_de_dezvoltare
_2017_2024.pdf 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Orașului Boldești-Scăeni 2021-2027 - 
http://pbs.infoprimarie.ro/files/27608_
Strategie.pdf 

• Strategia de Dezvoltare Locală a 
localității Breaza în perioada 2008-2028 
- https://www.primariabreaza.ro/wp-
content/uploads/2019/07/07-46-47-07-
19-strat.pdf 

• Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului 
Băicoi, Județul Prahova în orizontul 
anului 2027 - 
https://www.primariabaicoi.ro/images/
primarie/anunturi/Strategie%20de%20
dezvoltare%20oras%20Baicoi.pdf 

• Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului 
Comarnic, Județul Prahova pentru 
perioada 2014-2020 - 
http://primariacomarnic.ro/wp-
content/uploads/2018/03/Strategia-de-
dezvoltare-2014-2020-cu-buldo-1.pdf 

• Strategia de Dezvoltare a Municipiului 
Câmpina 2021-2027 (Consultare 2021) - 
http://www.primariacampina.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Strategia-de-
Dezvoltare-Local%C4%83-2021-2027-a-
Municipiului-C%C3%A2mpina.pdf

 

  

Munții Ciucaș 

https://primariaazuga.ro/economie/proiecte-investitii/strategia-de-dezvoltare-a-orasului-azuga-2013-2020
https://primariaazuga.ro/economie/proiecte-investitii/strategia-de-dezvoltare-a-orasului-azuga-2013-2020
https://primariaazuga.ro/economie/proiecte-investitii/strategia-de-dezvoltare-a-orasului-azuga-2013-2020
https://orasul-busteni.ro/transparenta-decizionala/strategia-locala/
https://orasul-busteni.ro/transparenta-decizionala/strategia-locala/
https://primariaslanic.ro/arhiva/documente/strategie/strategia_de_dezvoltare_2017_2024.pdf
https://primariaslanic.ro/arhiva/documente/strategie/strategia_de_dezvoltare_2017_2024.pdf
https://primariaslanic.ro/arhiva/documente/strategie/strategia_de_dezvoltare_2017_2024.pdf
http://pbs.infoprimarie.ro/files/27608_Strategie.pdf
http://pbs.infoprimarie.ro/files/27608_Strategie.pdf
https://www.primariabreaza.ro/wp-content/uploads/2019/07/07-46-47-07-19-strat.pdf
https://www.primariabreaza.ro/wp-content/uploads/2019/07/07-46-47-07-19-strat.pdf
https://www.primariabreaza.ro/wp-content/uploads/2019/07/07-46-47-07-19-strat.pdf
https://www.primariabaicoi.ro/images/primarie/anunturi/Strategie%20de%20dezvoltare%20oras%20Baicoi.pdf
https://www.primariabaicoi.ro/images/primarie/anunturi/Strategie%20de%20dezvoltare%20oras%20Baicoi.pdf
https://www.primariabaicoi.ro/images/primarie/anunturi/Strategie%20de%20dezvoltare%20oras%20Baicoi.pdf
http://primariacomarnic.ro/wp-content/uploads/2018/03/Strategia-de-dezvoltare-2014-2020-cu-buldo-1.pdf
http://primariacomarnic.ro/wp-content/uploads/2018/03/Strategia-de-dezvoltare-2014-2020-cu-buldo-1.pdf
http://primariacomarnic.ro/wp-content/uploads/2018/03/Strategia-de-dezvoltare-2014-2020-cu-buldo-1.pdf
http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Local%C4%83-2021-2027-a-Municipiului-C%C3%A2mpina.pdf
http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Local%C4%83-2021-2027-a-Municipiului-C%C3%A2mpina.pdf
http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Local%C4%83-2021-2027-a-Municipiului-C%C3%A2mpina.pdf
http://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Local%C4%83-2021-2027-a-Municipiului-C%C3%A2mpina.pdf


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

76 
 

4.3. Instituții și organizații locale cu rol în dezvoltarea turismului 

Actorii cheie implicați în activitățile de turism și 
cele conexe acestuia la nivelul județului Prahova 
constau în: 

• Consiliul Județean Prahova; 

• Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT 
Prahova); 

• Camera de Comerț și Industrie Prahova; 

• Primăriile și Consiliile Locale ale 
localităților componente ale județului; 

• Grupurile de Acțiune Locală existente la 
nivelul județului în limitele lor de 
competență; 

• Asociațiile de dezvoltare intracomunitară 
existente la nivelul județului Prahova – ADI 
Apa Prahova, ADI Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova, ADI 
“Polul de Creștere Ploiești-Prahova”, ADI 
Termo Prahova, pe domeniile lor de 
expertiză; 

• Operatorii economici din domeniul 
HoReCa existenți la nivelul județului 
Prahova. 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului Prahova (A.P.D.T. Prahova) este un 
parteneriat public-privat înființat în mai 2008, la 
inițiativa Asociației Naționale a Agențiilor de 
Turism (A.N.A.T.) alături de alți șase membri 
importanți din județul Prahova (Camera de 
Comerț și Industrie Prahova, Consiliul Județean 
Prahova, Primăria Municipiului Ploiești, 
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Hotel 
International**** Sinaia, Hotel Vigo*** Ploiești). 
Potrivit A.P.D.T. Prahova, cele mai vizitate 
localități sunt: Sinaia, Ploiești, Bușteni, Azuga, 
Slănic, Câmpina, Breaza, Cheia, Vălenii de Munte 
și Valea Doftanei.32 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului Prahova (APDT Prahova)33 se apropie 
cel mai mult de modul de organizare, 
funcționare și responsabilitățile unei organizații 
de management al destinației pentru județul 
Prahova, având următoarele atribuții: 

• Promovare – În acest sens, APDT PH 
folosește materiale de promovare proprii 

 
32 http://www.asociatiaturismprahova.ro/despre-noi/ 

sau ale membrilor, respectiv partenerilor. 
Până în prezent APDT Prahova a realizat 
broșuri de promovare pentru români și 
străini, hărți turistice, calendare, flyere, 
pașapoarte, ș.a. Totodată, APDT PH a 
creat și diverse mijloace de comunicare. 
Astfel a creat un site de destinație, 
www.visitprahova.ro, în care sunt 
prezentate toate formele de turism și 
toate informațiile esențiale pentru un 
turist român sau străin, dar si alte website-
uri; 

• Dezvoltare produse – APDT PH a creat și 
dezvoltat Brandul turistic Prahova, s-a 
implicat în dezvoltarea proiectului „Drum 
al vinului din Dealu Mare”, unul dintre 
proiectele de dezvoltare a turismului 
prahovean ca formă de materializare a 
unui drum turistic impresionant; 

• Suport de business – APDT PH se ocupă de 
identificarea resurselor financiare, 
inclusive programe de finanțare a unor 
proiecte noi ori a celor deja existente din 
domeniul turismului. Redactarea, 
implementarea, monitorizarea și oferirea 
de asistență tehnică și/ sau consultanță, 
după caz, pentru astfel de proiecte pentru 
propriul beneficiu, cât și în beneficiul 
membrilor, la cererea scrisă a acestora; 

• Organizare evenimente – APDT PH 
înțelege că evenimentele au rolul de a 
aduce cererea și oferta la un loc, de a da 
prilej oamenilor să se întâlnească, să 
discute despre turism, din calitatea de 
turist-client sau de specialist-partener. 
Printre evenimentele proprii menționăm: 
Târgul prahovean de turism 
”ExpoVacanța”, Eveniment multianual 
”Criteriul primei zăpezi”, Infotrip Valea 
Prahovei – pentru agenții de turism și 
presa din țară și străinătate, Bursă de 
turism și conferințe conexe, Gala Premiilor 
turismului prahovean, Festivalul de 
fotografie „Secvențe”, Conferința „Ruta 
culturală Drum al Vinului Dealu Mare”, 
etc. Printre evenimentele organizate în 
parteneriat menționăm: Târgul de Turism 

33 Sursa: http://www.asociatiaturismprahova.ro/strategii/, 
website de prezentare al Asociației pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului Prahova 

http://www.asociatiaturismprahova.ro/despre-noi/
http://www.asociatiaturismprahova.ro/strategii/
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al României, Târgul de turism Tourism. 
Leisure. Hotels – Republica Moldova, 
Școala de Excelență pentru Turism, 
Parteneriat Târgul Mierii Câmpina, etc.; 

• Dezvoltare de strategii – APDT PH s-a 
implicat, conform competențelor 
deținute, în consultări și feedback pentru 
strategiile de dezvoltare locală (Ploiești, 
Câmpina), strategiile de dezvoltare și 
promovare a turismului (Câmpina), POR și 
PDR Sud-Muntenia 2014-2020 și Strategia 
de Specializare inteligentă a Regiunii Sud-
Muntenia 2014-2020, Planul de 
dezvoltare durabilă a Județului Prahova în 
perioada 2014-2020. Asociația a participat 
la cercetările de tip calitativ despre 
activitatea organizațiilor de management 
al destinațiilor care funcționează deja în 
România. 

În județul Prahova există o serie de grupuri de 
acțiune locală34 organizate conform regulilor de 
organizare și funcționare prevăzute în Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, după cum 
urmează: 

• Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea 
Cricovului; 

• Asociația Grupul de Acțiune Locală 
"Colinele Prahovei"; 

• Grupul de Acțiune Locală Treimea 
Colinelor Brebu-Aluniș-Vărbilău; 

• Grupul de Acțiune Locală Valea 
Budureasca; 

• Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov 
– Proviţa – Prahova; 

• Asociația "Grupul de Acțiune Locală Valea 
Teleajenului"; 

• Asociația Plaiurile Ramidavei; 

• Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Meleagurile Cricovului; 

• Asociația Grupul de Acțiune Locală Drumul 
Voievozilor; 

• Grupul de Acțiune Locală Plaiuri 
Prahovene. 

Toate aceste grupuri de acțiune locală își 
construiesc strategiile de dezvoltare a zonei 
deservite cu respectarea strategiilor locale, 
județene, regionale și naționale în vigoare, iar 
turismul, cultura și infrastructurile conexe sunt 
aspecte ce sunt vizate prin proiecte și inițiative 
finanțabile la nivel local (GAL / Consiliul Local) / 
județean (POR / Consiliul Județean) / regional 
(POR), multe dintre ele în cadrul fondurilor 
existente în programele de finanțare a 
dezvoltării rurale (Uniunea Europeană și 
Guvernul României), respectiv a dezvoltării 
locale (Guvernul României). 

  

 
34 Grupuri de acțiune locală, Prahova, 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/Axa_LEADER/GAL-ROMANIA-2013.pdf, pag 35 

Munții Baiului 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/GAL-ROMANIA-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/GAL-ROMANIA-2013.pdf
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4.4. Tendințe în turism  

Pandemia COVID-19 a avut și încă are un impact 
mare asupra industriei turismului, în comparație 
cu alte tipuri de industrii, deoarece un procent 
considerabil al activităților turistice se bazează 
pe forme sociale de consum, care depind de 
interacțiuni fizice și personale (cu precădere 
tactile). Provocarea majoră a constat în faptul că 
accesarea serviciilor din industria de turism și 
călătorii reprezintă o experiență extrem de 
socială, turiștii interacționând cu numeroși 
operatori și furnizori de servicii indirecte (agenţii, 
hoteluri, restaurante etc.). 

Conform raportului Organizației Mondiale a 
Turismului din anul 202035, majoritatea 
destinațiilor de pe glob (mai exact 96% dintre 
acestea) au impus restricții și interdicții asupra 
călătoriilor începând din ianuarie 2020, 
închizând complet sau parțial granițele și 
frontierele pentru turiști. Guvernele au pus 
sănătatea publică pe primul loc, suspendând, 
printre altele și activitățile turistice. Astfel, în 
Africa, Asia și Pacific și Orientul Mijlociu, 100% 
dintre destinații au adoptat restricții legate de 
COVID-19 din ianuarie 2020. În America, 92% 
dintre destinațiile acesteia au făcut pași similari, 
în timp ce în Europa, proporția a fost de 93% 
(începând din 6 aprilie 2020). 

În primele șase luni ale anului 2020, cele mai 
afectate zone turistice au fost cele din Asia și 
Pacific, cu o scădere a numărului de turiști de 
72%, urmate de Europa, unde s-a înregistrat o 
diminuare a numărului de turiști cu 66%. 
Conform Organizației Mondiale a Turismului, 
pierderile la nivel global s-au ridicat la aproape 
460 de milioane de euro doar în primul semestru 
al anului 2020.  

Astfel, în mod similar - și în România izbucnirea 
pandemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 
a afectat în mod semnificativ turismul receptor 
al destinațiilor din țara noastră și implicit cel 
emitent din țară, având în vedere restricțiile de 
călătorie, interne și internaționale. Turismul 
intern a fost afectat de această epidemie, 
restricțiile privind circulația persoanelor impuse 

 
35 Raportul este disponibil la: https://webunwto.s3.eu-
west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
04/TravelRestrictions_0.pdf 
36 Sursa: Sprijinirea locurilor de muncă și a economiilor prin 
călătorii și turism - Acțiuni pentru reducerea impactului 

de autorități cauzând o reducere a călătoriilor 
interne. În ciuda numeroaselor măsuri de 
prevenire a răspândirii virusului adoptate, 
turismul către și din destinațiile românești a 
scăzut în mod clar din cauza SARS-COV 2.  

Răspândirea rapidă a bolii de către turiști, 
cazurile de transmitere a bolii în timpul șederii în 
hoteluri, restaurante, locuri de divertisment sau 
în timpul transportului, au făcut ca SARS-COV 2 
să fie un fenomen perceput ca fiind legat de 
turismul însuși.  

Destinațiile interne au avut și au nevoie de timp, 
idei și investiții pentru a se recupera după 
impactul destul de devastator al acestei 
epidemii. O parte dintre acestea au profitat de 
oportunitatea de timp apărută, pentru a efectua 
acțiuni de renovare și de implementare a unor 
măsuri de igienă fără precedent, în încercarea de 
a câștiga din nou încrederea turiștilor.  

În aprilie 2020, Organizația Mondială a 
Turismului a formulat primele recomandări 
pentru relansarea în siguranță a turismului36, pe 
trei arii principale cu scopul susținerii călătoriilor 
și implicit a pieței muncii în turism: 

1. Managementul crizei și reducerea 
impactului pandemiei 

2. Furnizarea de stimulente și recuperare 
accelerată a pierderilor 

3. Pregătire pentru viitor 

La momentul acela, nici OMT și nici guvernele 
lumii, inclusiv cel al României, nu știau ca urma 
să petrecem cca 15 luni într-o izolare solidară, 
pentru a împiedica răspândirea COVID-19. Însă, 
ca urmare a acestui fapt, turismul, activitățile 
recreative, activitățile de spectacole, cultura, 
precum și cele mai multe dintre evenimentele 
sportive planificate pentru anii 2020 și 2021 au 
fost amânate sau anulate. 

O dată cu debutul pandemiei COVID-19, sectorul 
turistic a fost puternic afectat, iar Organizația 
Mondială a Turismului a început să detalieze 

socio-economic al Covid-19 și pentru recuperare accelerată, 
https://www.unwto.org/recommendations-for-recovery-
covid-19 

https://www.unwto.org/recommendations-for-recovery-covid-19
https://www.unwto.org/recommendations-for-recovery-covid-19
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măsurile schematice inițiate în aprilie 2020, 
referitoare la relansarea responsabilă a 
turismului37, care se încadrau în următoarele 
direcții: 

• transformarea digitală a destinațiilor, 
companiilor și angajaților, prin inițiative 
precum trainingul online oferit gratuit de 
Academia UNWTO Online 
(https://www.unwto.org/academy/cours
es-webinars-resources) și implementarea 
unor aplicații precum HiCard, pentru 
îmbunătățirea interoperabilității între 
aeroporturi și hoteluri. Aceasta aduce 
valoare adăugată industriei prin utilizarea 
noilor tehnologii; 

• furnizarea de lichidități și protejarea 
locurilor de muncă din industrie; 

• recăpătarea încrederii prin asigurarea 
sănătății și siguranței destinațiilor; 

• deschiderea responsabilă a granițelor; 

• armonizarea și coordonarea protocoalelor 
și procedurilor; 

• inovația și sustenabilitatea ca expresii ale 
noii normalități. 

În luna aprilie a anului 2022, Tourism Economics, 
o companie a Oxford Economics, a identificat 
următoarele tendințe în cadrul sectorului turistic 
la nivel european38: 

• numărul înnoptărilor și călătoriilor cu 
avionul a scăzut în anul 2021, comparativ 
cu perioada pre-pandemie (2019);  

• evenimentele recente (ex. conflictul 
dintre Rusia și Ucraina) au accentuat 
pesimismul cu privire la redresarea 
turismului în următorii 2 ani (cca 34% 
dintre respondenți sunt optimiști, pe când 
peste 50% au o atitudine negativă); 

• statele europene dependente de 
veniturile din turism generate de turiștii 
ruși vor fi afectate de reducerea 
vacanțelor acestora: Turcia, Spania, Italia, 
Germania, Georgia, Cipru, Cehia, Polonia, 
Finlanda, Grecia, Muntenegru, Bulgaria, 
Estonia, Lituania și Letonia vor suferi 

 
37 Măsurile de relansare responsabilă a turismului - 
https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-
guidelines-to-restart-tourism. Prioritățile descrise pe larg 
pot fi găsite aici: https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-
for-Global-Tourism-Recovery.pdf 

scăderi de la cca 12%, la cca 1-2%;  

• anul 2022 este perceput ca un an de 
stagflație, în care incertitudinea 
economică este înaltă; 

• pe piața hotelieră, tarifele la cazare au 
început să crească; 

• turiștii încep să călătorească mai mult, iar 
activitățile de recreere și evenimentele 
reîncep; 

• statele europene care au reinițiat într-un 
procent ridicat activitățile de turism sunt: 
Marea Britanie, Franța, Irlanda, Polonia, 
Spania, Italia, Portugalia, Belgia, 
Germania, Olanda și Austria.  

Pandemia COVID-19 nu a redus dorința 
oamenilor pentru călătorii, dar a schimbat modul 
în care aceștia își stabilesc obiectivele de vacanță 
și recreere. Global Wellness Institute39 identifică 
următoarele tendințe în sectorul turistic: 

• Pandemia COVID-19 va avea un impact 
important asupra industriei wellness 
proporțional mai mare decât asupra 
multor alte industrii. Un procent mare al 
activității economice în această industrie 
este bazat pe forme sociale de consum, 
care depinde de interacțiuni fizice și 
personale; 

• Comportamentul de consum al turiștilor 
se va schimba. Turiștii sunt mai precauți 
și doresc să se protejeze de o posibilă 
infectare cu coronavirus. Aceștia au 
conștientizat că sistemele de sănătate 
sunt fragile, iar ei trebuie să manifeste 
un comportament mai responsabil față 
de propria sănătate. Totodată, turiștii 
vor acorda o atenție sporită condițiilor 
de igienă și curățenie; 

• Facilitățile de cazare și călătorii vor fi 
serios afectate; consumatorii își vor 
recâștiga cu greu încrederea în a călători 
în străinătate sau alte zone îndepărtate. 
Unele industrii, precum croazierele, ar 
putea să nu își mai revină niciodată la 
nivelul de viabilitate financiară de 

38 European Travel Trends and Prospects, Q1, 2022; Oxford 
Economics Company, Tourism Economics, aprilie 2022 
39 https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-
institute-blog/2020/04/07/post-covid-futures-from-
localism-rising-in-travel-to-an-ongoing-obsession-with-
cleanliness/ 

https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources
https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources
https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-guidelines-to-restart-tourism
https://www.unwto.org/news/unwto-launches-global-guidelines-to-restart-tourism
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf
https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2020/04/07/post-covid-futures-from-localism-rising-in-travel-to-an-ongoing-obsession-with-cleanliness/
https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2020/04/07/post-covid-futures-from-localism-rising-in-travel-to-an-ongoing-obsession-with-cleanliness/
https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2020/04/07/post-covid-futures-from-localism-rising-in-travel-to-an-ongoing-obsession-with-cleanliness/
https://globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-blog/2020/04/07/post-covid-futures-from-localism-rising-in-travel-to-an-ongoing-obsession-with-cleanliness/
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dinainte; 

• Regionalizarea și localizarea fluxurilor 
turistice se vor accentua, lucru care va 
contribui la redresarea unor destinații; 

• Prezența online a companiilor și a 
consumatorilor va crește, utilizându-se 
diferite dispozitive electronice precum 
telefonul mobil, computerul, roboți, 
drone etc.;  

• Perioadele de vară (mai-august 2021, 
mai-august 2020) au cunoscut un grad 
mai mare de mobilitate din partea 
turiștilor față de celelalte perioade ale 
anului. Totodată, turismul intern a fost 
mai pronunțat decât cel internațional; 

• La nivelul Europei Centrale și de Est, rata 
de ocupare a hotelurilor este în creștere 
în perioada ianuarie-aprilie 2022; 

• Turismul intern a crescut, deși nu este 
încă la nivelul din anul 2019, și va ajunge 
la redresare în anul 2022. Turismul 
internațional se va redresa abia în anul 
2024. Anul 2023 va fi un an de echilibru. 

Comisia Europeană a fost de părere că turismul 
poate avea de câștigat de pe urma tranziției 
digitale, "oferind noi modalități de gestionare a 
fluxurilor de călătorie și de turiști, oportunități și 
mai multe opțiuni, precum și o utilizare mai 
eficientă a resurselor limitate". Însă aceasta 
înseamnă și "investiții în competențe digitale, 
inclusiv securitatea cibernetică și încurajarea 
inovării digitale, precum și conectarea 
întreprinderilor și actorilor din domeniul 
turismului cu spațiile de date existente la nivel 
local și regional". 

Un studiu realizat de Szallas Group40 menționat 
de Economedia, arată că românii își propun să 
călătorească mai mult în 2022, "au nevoie de 
flexibilitate și să li se ofere posibilitatea de a-și 
schimba șederea planificată, de a-și anula gratuit 
călătoria. Atât furnizorii de cazare, cât și clienții 
care doresc să călătorească au investit în 
platforme, aplicații și abilități digitale.” ”Unitățile 

 
40 Studiu pe piața de turism: Pandemia a accelerat 
digitalizarea industriei. Care sunt tendințele pentru 2022?, 
https://economedia.ro/studiu-pe-piata-de-turism-
pandemia-a-accelerat-digitalizarea-industriei-care-sunt-
tendintele-pentru-2022.html#.YmqyV9pBzVh, Dec. 2021 

de cazare mai mici, precum casele de oaspeți, 
cabanele și apartamentele, care le pot oferi 
turiștilor intimitatea și siguranța de care au 
nevoie, sunt din ce în ce mai căutate de români. 
Cabanele și pensiunile din destinații mai puțin 
aglomerate, au devenit mult mai populare, fiind 
soluția perfectă pentru cei care își doresc să se 
bucure de o vacanță relaxată într-un loc izolat, 
cât mai departe de aglomerație.” 

Pandemia COVID-19 a accelerat digitalizarea în 
turism (rezervări și plăți, promovare online sau 
facilitată de tehnologia informației și 
comunicațiilor). 

În luna februarie 2022, website-ul 
consilierturism.ro a publicat un articol referitor 
la tendințele turistice din 2022, indicând că acest 
an pare a fi un an al extravaganțelor în turism: 
luxul devine ultra all-inclusive, facilitățile de 
wellness și spa devin bonusuri, iar ofertele includ 
și alte tipuri de opțiuni noi pentru oaspeți. 
Totodată, vacanțele anului 2022 se vor orienta 
mai degrabă spre natură, descoperirea vieții 
sălbatice, dar și a peisajelor. 

O altă tendință interesantă este cea legată de 
creșterea ponderii turismului de sănătate și a 
ecoturismului, ca modalitate de protejare a 
mediului și consolidare a dezvoltării socio-
economice locale. 

Potrivit infoturism.ro41, tendințele principale ale 
anului 2022 sunt creșterea turismului intern, 
proliferarea călătoriilor cu familia, în special cu 
membrii mai în vârstă, socializarea prin 
intermediul vacanțelor cu prietenii și călătoriile 
de grup, creșterea ponderii excursiilor de o zi și 
accentuarea vacanțelor exotice, a croazierelor și 
a vacanțelor personalizate. 

Tendințele post-pandemie se conturează astfel 
spre o reorientare către turismul intern, iar 
pentru a supraviețui, operatorii trebuie să 
folosească această schimbare în 
comportamentul de consum, adaptându-se la 
noul model de viață și business. 

Schimbarea comportamentului turiștilor va fi o 
consecință de durată a pandemiei, modalitatea 

41 5 tendințe în turismul românesc care se vor menține și 
în 2022 - https://www.infoturism.ro/atractii-turistice/5-
tendinte-in-turismul-romanesc-care-se-vor-mentine-si-in-
2022/ 

https://economedia.ro/studiu-pe-piata-de-turism-pandemia-a-accelerat-digitalizarea-industriei-care-sunt-tendintele-pentru-2022.html#.YmqyV9pBzVh
https://economedia.ro/studiu-pe-piata-de-turism-pandemia-a-accelerat-digitalizarea-industriei-care-sunt-tendintele-pentru-2022.html#.YmqyV9pBzVh
https://economedia.ro/studiu-pe-piata-de-turism-pandemia-a-accelerat-digitalizarea-industriei-care-sunt-tendintele-pentru-2022.html#.YmqyV9pBzVh
https://www.infoturism.ro/atractii-turistice/5-tendinte-in-turismul-romanesc-care-se-vor-mentine-si-in-2022/
https://www.infoturism.ro/atractii-turistice/5-tendinte-in-turismul-romanesc-care-se-vor-mentine-si-in-2022/
https://www.infoturism.ro/atractii-turistice/5-tendinte-in-turismul-romanesc-care-se-vor-mentine-si-in-2022/
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diferită în care aceștia au abordat deciziile de 
achiziționare a destinațiilor de vacanță s-a putut 
observa deja, răsfrângându-se asupra anxietății 
și neîncrederii de a împărți spațiul cu persoane 
străine, asupra curățeniei din destinații, din 
spațiile de cazare și alimentație turistică. 

Criteriile de bază în alegerea unei destinații 
turistice de acum înainte vor fi: siguranța 
sanitară înainte de toate, zonele neaglomerate și 

alegerea destinațiilor în sistem "last minute", în 
funcție de restricțiile anunțate pe parcurs și care 
se reactualizează mereu. De aceea, diferențierea 
și reputația destinațiilor turistice vor conta 
foarte mult. Este posibil ca turiștii să opteze 
pentru destinații în natură, ceea ce le va permite 
să păstreze distanțarea socială și să acceseze 
contactul cu natura, de care nu au putut 

beneficia în perioadele de restricții. 
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Capitolul 5: Analiza ofertei turistice din Județul Prahova 
 

5.1. Resurse turistice naturale și antropice 

Patrimoniul turistic este definit ca totalitatea 

elementelor de atractivitatea turistică, care 

acționează fie în ansamblu, fie independent 

pentru dezvoltarea activităților turistice. 

5.1.1. Resurse turistice naturale 

Potențialul turistic natural cuprinde totalitatea 
condițiilor pe care le oferă cadrul natural, prin 
componentele sale: relief, climă, hidrografie, 
vegetație, faună, monumente naturale, 
rezervații - pentru petrecerea vacanței și 
respectiv atragerea unor fluxuri turistice. Fiecare 
din componentele enumerate influențează 
activitatea turistică printr-o serie de aspecte 
specifice, determinând, la rândul lor, forme 
particulare de manifestare a turismului. 

Diversitatea resurselor turistice naturale de care 
dispune județul Prahova oferă posibilitatea 
practicării unei palete largi de forme de turism, 
multe dintre ele nedezvoltate la potențialul real: 
turism montan, turism cultural, turism balnear și 
de recuperare medicală, drumeții, plimbări cu 
bicicleta, birdwatching, speoturism, turism vini-
viticol, pescuit sportiv, turism științific și, 
bineînțeles, turism de recreere. 
Atracțiile naturale de interes turistic care joacă 
un rol important în dezvoltarea turismului din 
zona turistică Valea Prahovei sunt: 

• Masivul Coștila este una dintre cele mai 
complexe zone de stâncă din Bucegi. Cele 
mai importante obiective turistice 
naturale sunt: circul glaciar Valea 
Cerbului; abruptul Coștilei ce favorizează 
alpinismul de performanță; Poiana 
Coștilei, punct de belvedere spre Valea 
Prahovei; Vârful Coștila punct de 
belvedere panoramic. 

• Masivul Caraiman reprezintă sectorul cel 
mai atractiv al vestitului abrupt prahovean 
al Bucegilor; aici se remarcă: Cascada 
Spumoasa pe Valea Jepilor; Cascada 
Caraimanului; întreg abruptul, văile, 
bârnele și pereții verticali constituie o 
regiune care asigură condiții optime 
pentru practicarea alpinismului de 
performanță; Vârful Caraiman și platoul 
din zona Monumentului Eroilor- puncte de 
belvedere panoramice. 

• Masivul Jepii Mici cu următoarele 
obiective turistice: arealul cu vegetație de 
larice, jnepeniș și smirdar punctul ”Creasta 
cu zâmbri”; Cascada Urlătorilor; Zona 
brânelor, pentru alpinism; Culmea ”La 
mese”, punct de belvedere spre Valea 
Prahovei; Vârful Jepii Mici, punct de 
belvedere panoramic. 

• Masivul Jepii Mari este recunoscut pentru 
cel puțin trei atracții: Abruptul prahovean, 
folosit pentru alpinism; Platoul superior cu 
înclinare medie unde se poate practica 
schiul de fond;  

• Masivul Piatra Arsă se remarcă cu 
următoarele obiective: Stâncile lui ”Franz 
Joseph”, ce oferă panorama asupra Poienii 
Stânii; Stânca lui Varsanufie, ce înfățișează 
o largă perspectivă asupra localităților 
Poiana Țapului și Bușteni; Arealele cu 
jnepeniș din preajma cabanei Piatra Arsă; 
Vârful Piatra Arsă oferind o largă vedere 
asupra celei mai mari părți a Platoului 
Bucegi. 

• Muntele Furnica domină Valea Prahovei 
în dreptul stațiunii Sinaia, cu principalele 
obiective: Vârful Furnica cu punct de 
belvedere panoramic; Abruptul estic - 
format din cel mai important domeniu 
schiabil al Bucegilor, aici fiind amenajate 
cele mai multe pârtii; Poiana ”Sfârșitul 
lumii” reprezintă peisajul Valea Prahovei 
la Sinaia. 

• Muntele Colții lui Barbeș are ca atracții: 
Vârful cu Dor - punct de belvedere 
panoramic; Pintenul stâncos ”Piatra 
Turcului” de deasupra cabanei Cota 1500; 
Stânca ”La Cetate”, din apropierea 
cabanei Vârful cu Dor; Domeniul schiabil 
natural de pe pantele nordice și nord-
estice ale culmii Vârfului cu Dor sau Șaua 
Vf. Cu Dor. 

• Munții Vânturiș cu următoarele obiective 
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turistice naturale atractive: Cascada 
Vânturiș; Larga înșeuare Dichiu; Vârful 
Vânturiș oferă perspectiva văilor Prahova 
și Ialomicioara Mare. 

Principalele atracții naturale de interes turistic 
din zona turistică Valea Doftanei sunt:  

• Lacul și barajul Paltinu; 

• Lacul Doftana; 

• Rezervația Glădeasa; 

• Vârful Secăriei cu punct de belvedere. 

Atracțiile naturale de interes turistic care joacă 
un rol important în dezvoltarea turismului din 
zona turistică Valea Teleajenului sunt:  

• Cascada Schinda; 

• Vârful Grohotiș; 

• Muntele Piatra Verde; 

• Punct de belvedere Muntele Poiana Mare; 

• Lacurile sărate de la Baia Baciului și Baia 
Roşie; 

• Salina Slănic Prahova, Muntele de sare, cu 
Grota Miresei și Baia Miresei, Lacul Mare 
și Baia Porcilor; 

• Rezervațiile geologice și botanice Tigăile; 

• Dealul Ungureanu și pârâul Lopatna; 

• Rezervația naturală Culmea Zăganu-
Gropșoarele cu 2 vârfuri importante cu 
puncte de belvedere: Zăganu și 
Gropșoarele; 

• Șuvițele Berii. 

  

Vf. și Cabana Omu 

Coștila, Abruptul Bucegilor 
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5.1.2. Resurse turistice cu caracter terapeutic 

Județul Prahova beneficiază de substanțe 
minerale cu caracter terapeutic, o ofertă 
turistică importantă, pe seama căreia au apărut 
și s-au dezvoltat stațiuni turistice sau 
balneoclimatice, dotate cu amenajări de 
tratament sau wellness specifice, în cadrul 
cărora resursele minerale se valorifică prin 
diverse proceduri.  

Zona turistică Valea Prahovei 

Stațiunea turistică Sinaia42 – tipul de climat: 
climat de munte; temperatura medie anuală: 
6ºC, cu luna cea mai caldă, iulie, cu 15,5 ºC și luna 

cea mai rece, ianuarie, cu −4ºC; nebulozitatea 
medie anuală: 6 zecimi; numărul mediu anual de 
zile cu cer senin: 60, iar cel de zile cu cer acoperit: 
110; durata de strălucire a soarelui însumează 
1.900 ore; cantitatea medie anuală de 
precipitații 800 mm, cu 90 zile pe an cu strat de 
zăpadă. 
Sondajele privind nivelul aeroionizării au 
înregistrat circa 800 ioni pozitivi și negativi, cu o 
ușoară predominare a ionilor pozitivi: 480 ioni 
+/cm3 - coeficientul de unipolaritate: 1,21. 

Caracteristicile bioclimatice:  

• numărul mediu anual de zile cu confort 
termic, în luna iulie, la amiază, este de 7 zile, 
inconfortul prin încălzire, de maximum 2 zile 
lunar; 

• indicele de stres bioclimatic cutanat în 
cursul anului – 15, cu șase luni relaxante, 
mai – octombrie; 

• stresul bioclimatic pulmonar înregistrează 
un indice mediu anual de 30, lunile 
echilibrate fiind mai, iunie, septembrie și 
octombrie; 

• indicele stresului bioclimatic total mediu 
anual are valoarea 45, prin urmare 
stațiunea se caracterizează printr-un 
bioclimat sedativ, cu nuanțe tonice, de 
stimulare a funcțiilor organismului.  

Indicațiile terapeutice recomandate pentru 
bioclimatul stațiunii: nevroză astenică, stări de 
debilitate, rahitism și tulburări de creștere la 
copii.  

 
42 Teodoreanu Elena et al. – Bioclima stațiunilor 
balneoclimatice din România. Ed. Sport – Turism, București, 
1984, pg. 189 -170 

Stațiunea turistică Bușteni și localitatea Poiana 
Țapului43 – tipul de climat: climat de munte cu 
ierni reci și veri răcoroase; temperatura medie 
anuală: 4 – 4,5ºC, cu luna cea mai caldă, iulie, cu 

15ºC și luna cea mai rece, ianuarie, cu −4 ºC;  
nebulozitatea medie anuală: 6 zecimi; numărul 
mediu anual de zile cu cer senin: 60, iar cel de zile 
cu cer acoperit: 110; durata de strălucire a 
soarelui însumează 1.900 ore; cantitatea medie 
anuală de precipitații  900 mm, cu 100 zile pe an 
cu strat de zăpadă. 
Sondajele privind nivelul aeroionizării au 
înregistrat circa 990 ioni pozitivi și negativi, din 
care 500 ioni –/cm3 și 490 ioni +/cm3 - 
coeficientul de unipolaritate: 0,90. 

Caracteristicile bioclimatice:  

• numărul mediu anual de zile cu confort 
termic, în luna iulie, la amiază, este de 6 
zile, inconfortul prin încălzire, de cel mult 
2 - 3 zile lunar; 

• indicele de stres bioclimatic cutanat în 
cursul anului este redus, având valoarea 
15, cu șase luni relaxante, mai – 
octombrie;  

• stresul bioclimatic pulmonar înregistrează 
un indice mediu anual de 30, lunile 
echilibrate fiind mai, iunie, septembrie și 
octombrie; 

• indicele stresului bioclimatic total mediu 
anual are valoarea 45, prin urmare cele 
două localități caracterizându-se printr-un 
bioclimat sedativ, cu nuanțe tonice, de 
stimulare.  

Indicațiile terapeutice recomandate pentru acest 
tip de bioclimat: nevroză astenică, stări de 
debilitate, surmenaj și convalescență cu stare 
generală bună, rahitism și tulburări de creștere la 
copii, afecțiuni endocrine. 

Zona turistică Valea Doftanei 

Comuna Telega. Lacul principal este amenajat ca 
ștrand în aer liber pentru agrement (Complexul 
Șoimul), unde apa minerală sărată este utilizată 
pentru balneație liberă. În jurul lacului au fost 
realizate amenajări cu funcțiuni pentru cazare, 
alimentație și agrement (plajă - helioterapie).  

43 Teodoreanu Elena et al. – Bioclima stațiunilor 
balneoclimatice din România. Ed. Sport – Turism, București, 
1984, pg. 170 
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Poiana Câmpinei. Centru Medical Sanconfind 
S.R.L. deține, din anul 2017, Licența de 
exploatare pentru zăcământul de apă minerală 
terapeutică, din perimetrul Poiana Câmpina, pe 
care o utilizează în baza de tratament.  

Zona turistică Valea Teleajenului 

În zona Slănic sunt amenajate pentru agrement 
cele trei lacuri ale complexului Baia Verde, lacul 
Baia Baciului și lacul Baia Roșie. 

În stațiunea turistică și atestată totodată și ca 
stațiune balneoclimatică, Slănic Prahova, 
funcționează o bază de tratament balnear, 
autorizată de Ministerul Sănătății, în cadrul 
Hotelului Slănic***, unde se aplică diverse 
proceduri de tratament: hidroterapie, 
termoterapie, electroterapie, kinetoterapie, 
masoterapie, aerosoloterapie, efectuate și 
supravegheate de un personal medical 
specializat.  

Stațiunea turistică Slănic Prahova44 – tipul de 
climat: climat continental de dealuri, cu valori 
moderate; temperatura medie anuală: 9,5ºC; cu 

media lunii iulie de 19ºC și de −3ºC media lunii 
ianuarie; nebulozitatea medie anuală: 5 zecimi; 
numărul mediu anual de zile cu cer senin: 70, iar 
cel de zile cu cer acoperit: 90; durata de 
strălucire a soarelui însumează 2.100 ore; 
cantitatea medie anuală de precipitații este de 
750 mm, cu 60 zile / an cu strat de zăpadă. 

Măsurătorile privind nivelul aeroionizării au 
înregistrat un număr total de 1.300, ioni+ și ioni 
– /cm3, din care circa 750 sunt ioni pozitivi / cm3 
și 550 ioni +/cm3 - coeficientul de unipolaritate 
fiind de 1,36. 

Caracteristicile bioclimatice:  

• numărul mediu anual de zile cu confort 
termic, în luna iulie, la amiază, este de 14 
zile, iar cel de zile cu inconfort prin 
încălzire este de 8 zile; 

• indicele de stres bioclimatic cutanat 
mediu anual are valoarea 12, cu cinci luni 
pe an relaxante: aprilie, mai, perioada 
septembrie – noiembrie; 

• stresul bioclimatic pulmonar înregistrează 
un indice mediu anual de 30, cu trei luni 

 
44 Teodoreanu Elena et al. – Bioclima stațiunilor 
balneoclimatice din România. Ed. Sport – Turism, București, 
1984, pg. 221 - 222 

din an echilibrate: aprilie, octombrie și 
noiembrie; 

• indicele stresului bioclimatic total mediu 
anual are valoarea 42, ceea ce 
caracterizează stațiunea ca având un 
bioclimat blând, sedativ, de cruțare.  

Indicațiile terapeutice recomandate pentru 
bioclimatul stațiunii: depresii, nevroze, 
anxietate, surmenaj fizic și intelectual, 
convalescență cu stare generală bună, anemii, 
forme ușoare și medii de afecțiuni ale căilor 
respiratorii superioare și cardiovasculare. 

Salina Slănic. Deși mediul subteran de salină 
Slănic nu este autorizat ca bază pentru 
tratament balnear de Ministerul Sănătății, au 
fost făcute amenajări pentru cei care doresc să 
petreacă mai mult timp în salină - mobilier din 
lemn sau plastic pentru odihnă şi repaus sau 
pentru mișcare. Salina este în circuitul turistic 
pentru vizitare, tot timpul anului, constituind un 
punct important al localității.  

Stațiunea turistică Cheia45 – tipul de climat: 
climat de depresiune intramontană, cu veri 
răcoroase și ierni reci; temperatura medie 
anuală: 6ºC; nebulozitatea medie anuală: 6,5 
zecimi; numărul mediu anual de zile cu cer senin: 
40, iar cel de zile cu cer acoperit: 130; durata de 
strălucire a soarelui însumează 1.800 ore; 
cantitatea medie anuală de precipitații 750 mm, 
cu 100 zile pe an cu strat de zăpadă. 

Caracteristicile bioclimatice:  

• numărul mediu anual de zile cu confort 
termic, în luna iulie, la amiază, este de 7 
zile, inconfortul prin încălzire 
înregistrându-se în cel mult o zi; 

• indicele de stres bioclimatic cutanat 
mediu anual – valoarea 20, cu lunile mai – 
octombrie relaxante; 

• stresul bioclimatic pulmonar înregistrează 
un indice mediu anual de 22, lunile 
echilibrate fiind mai, iunie, septembrie și 
octombrie; 

• indicele stresului bioclimatic total mediu 
anual are valoarea 42, prin urmare 
stațiunea se încadrează în zona cu 
bioclimat sedativ, cu nuanțe tonice, de 

45 Teodoreanu Elena et al. – Bioclima stațiunilor 
balneoclimatice din România. Ed. Sport – Turism, București, 
1984, pg. 198 -199 
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stimulare a funcțiilor organismului.  
Indicațiile terapeutice recomandate pentru 
bioclimatul stațiunii: astenie nervoasă, surmenaj 
fizic și intelectual, convalescență cu stare 
generală bună, anemii, pentru unele forme de 
astm bronșic și boli ale căilor respiratorii 
superioare.  

Zona turistică Drumul Vinului   

Băile Valea Stelii, Orașul Băicoi. Lacul sărat 
Seninu este în prezent amenajat ca ștrand în aer 
liber pentru agrement, unde se practică 
balneația liberă și se fac împachetări cu nămol 
mineral terapeutic.  

 

 

 

  

Telega, resurse de apă sărată 

Lacul Baia Baciului, Slănic 

Lacul Baia Verde de Jos din complexul de lacuri “Baia Verde” 
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5.1.3. Resurse turistice culturale  

Zona turistică Valea Prahovei  

Monumente istorice de arhitectură  

Castelul Peleș construit între anii 1875‐1883 în 
stațiunea Sinaia de către Regele Carol I. Castelul 
a avut de-a lungul timpului funcții politice, 
culturale și simbolice. În timpul construirii 
castelului s-au ridicat și alte construcții anexe: 
castelul Pelișor, Corpul de Gardă, Economat-ul, 
Casa de Vânătoare Foişor, Grajdurile, Uzina 
Electrică. Castelul Peleș are circa 170 de încăperi, 
fiind primul castel electrificat în întregime din 
Europa. Castelul Peleș adăpostește una dintre 
cele mai importante și mai valoroase colecții de 
tablouri din Europa, în număr de aproximativ 
2000 de piese. Curtea castelului, de tip 
Bramantes, este realizată în stil renascentist. 

Cazinoul Sinaia a fost construit la inițiativa 
Regelui Carol I (1912 – 1913) după planurile 
arhitectului Petre Antonescu care a luat ca 
exemplu arhitectura cazinoului din Monte Carlo. 
Astăzi, edificiul adăpostește Centrul 
Internațional de Conferințe, gazdă a numeroase 
simpozioane, congrese, conferințe și reuniuni 
naționale și internaționale și este, în același timp, 
locul preferat pentru organizarea unor expoziții 
deosebite de artă plastică și fotografie, lansări de 
carte, concerte și spectacole.  

Gara Sinaia și gara Regală din stațiunea Sinaia. 
Gara Regală a fost construită în anul 1886 de 
către direcția generală a Căilor Ferate Române 
pentru regele Carol I și a fost rezervată exclusiv 
familiei regale și oaspeților săi. Pe peronul gării 
se află o placă comemorativă în amintirea 
Primului Ministru român, I. Gh. Duca asasinat de 
legionari în anul 1933. Gara Sinaia a fost 
construită între 1938-1940 la comanda regelui 
Carol II, după planurile renumitului arhitect 
Duiliu Marcu. 

Castelul Cantacuzino din localitatea Bușteni a 
fost construit între anii 1901 -1908, pe locul unei 
case de vânătoare a familiei Cantacuzino (1832-
1913), după planurile arhitectului Grigore 
Cerchez, în stil neoromânesc. Unul dintre 
elementele principale ale castelului se regăsește 
în sala de bal, acolo unde poate fi admirată o 
colecția de heraldică, unică în România. Biserica 
de pe domeniul castelului a fost adusă de familia 
Cantacuzino din Maramureș și a fost sfințită în 

prezența Reginei Maria. Etajul superior al 
monumentului găzduiește Galeria de Artă a 
Castelului Cantacuzino care adăpostește lucrări 
grafice ale unor pictori precum Salvador Dali, 
Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, 
cât și pictură contemporană. 

Casa cu prăvălie Bondoc aflată în orașul Breaza 
a fost ridicată la sfârșitul sec. al XIX lea. Clădirea 
este construită în stilul tradițional al Văii 
Prahovei. 

Conacul Bibescu-Brâncoveanu din orașul 
Breaza, a fost ridicat ca reședință de vară, de 
către domnitorul Gheorghe Bibescu (1843-
1848), pe domeniul soției sale Zoe Brâncoveanu. 
În prezent, conacul se poate admira doar din 
exterior. 

Centrul Cultural Aurel Stroe - Casa de cultură din 
stațiunea Bușteni, construită în 1886. La sfârșitul 
secolului XVIII a funcționat ca școală. 

Edificii religioase 

Mănăstirea Sinaia ‐ ridicată între anii 1690‐1695 
de către Spătarul Mihai Cantacuzino după 
călătoria acestuia la Muntele Sinai. Scopul 
amplasării în acest loc a fost unul dublu: 
fortăreață de apărare și de protecție pentru 
drumul comercial existent de-a lungul Văii 
Prahovei, iar în al doilea rând de a asigura un 
adăpost numeroșilor pustnici existenți în munții 
Bucegi. Biserica veche din cadrul mănăstirii a fost 
construită în stil brâncovenesc și mai păstrează 
încă pictura în original, în pridvor și în naos, 
realizată de pictorul familiei Cantacuzino, Pârvu 
Mutu Zugravu. Biserica mare, amplasată în 
curtea nouă și dedicată Sfintei Treimi, a fost 
construită între anii 1842 – 1846 prin eforturile 
călugărilor. La sărbătorirea a 200 de ani de la 
înființarea mânăstirii a fost amenajat, în vechea 
reședință regală, un muzeu religios care 
funcționează de atunci fără întrerupere, fiind 
primul muzeu de acest gen din România. 

Biserica cu hramul "Sf. Treime" de la Posada, 
Comarnic. Biserica a fost începută în anul 1661, 
iar lucrările au fost finalizate în anul 1695. 
Aceasta este o ctitorie a familiei Cantacuzino, iar 
pictura a fost realizată de către Pârvu Mutu 
Zugravul. Stilul este compus, având influențe 
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sârbești și bizantine. Biserica are formă de treflă, 
cu ziduri groase și fără pridvor. 

Schitul Sf. Ana din stațiunea Sinaia. Schitul de la 
Cota 1400 a fost ridicat în anul 1453 de către 
pustnicii refugiați de la Muntele Athos, primind 
numele „Sfânta Ana“ pentru asemănarea cu 
lăcașul cu același hram de la Muntele Sfânt. Timp 
de peste 100 de ani, micul schit, o grotă în 
peretele muntelui, a fost singurul loc de pe Valea 
Prahovei unde se desfășura o viață religioasă.  

Biserica Domnească ‐ ctitorie a regelui Carol I şi 
a reginei Elisabeta, ridicată în 1889 în localitatea 
Bușteni. Este o copie redusă a Mănăstirii Horezu, 
prin arhitectura, dotările interioare şi vechimea 
sa.  

Schitul Lespezi din localitatea Posada. Piatra de 
temelie a bisericii a fost pusă între anii 1661-
1674, de către spătarul Drăghici. Biserica din 
schit a fost zugrăvită în frescă între anii 1687-
1693, în vremea Voievodului Constantin 
Brâncoveanu. Clopotul vechi, din anul 1744, se 
păstrează până astăzi la Schitul Lespezi. 

Biserica Sfânta Treime din Azuga, construită în 
1902-1903, în mare parte din investițiile Casei 
Regale. 

Biserica cu hramul „Schimbarea la Faţă” din 
localitatea Breaza a fost construită în anul 1892. 
Pictura bisericii a fost executată în anul 1892, de 
către pictorul Gheorghe Stoenescu, discipolul 
marelui pictor Gheorghe Tattarescu. 

Muzee și case memoriale 

Muzeul memorial George Enescu din stațiunea 
Sinaia se află într-o clădire (Vila Luminiș) 
construită între anii 1923 – 1926 de arhitectul 
Radu Dudescu, vilă în care marele compozitor a 
locuit și creat timp de 20 de ani. Interiorul 
păstrează pianul maestrului, realizat la 
Lausanne. 

Muzeul cinegetic Posada din localitatea 
Comarnic prezintă diversitatea faunei românești 
din toate zonele geografice. Adăpostește o 
colecție impresionantă de animale împăiate, 
arme și trofee de vânătoare. Este singurul muzeu 
de acest fel din țară. 

Muzeul Rezervației Bucegi din stațiunea Sinaia 
înființat în anul 1976 prin grija profesoarei 
Margareta Moşneagă, om de știință prahovean. 

Muzeul adăpostește exemplare din flora și fauna 
Bucegilor, specii rare și ocrotite, specii pe cale de 
dispariție și chiar dispărute, precum şi 
endemisme. 

Muzeul memorial Cezar Petrescu ‐ construit în 
anul 1918 în stațiunea Bușteni a fost inaugurat în 
anul 1967. Expune documente și obiecte 
originale din viața și activitatea scriitorului. 
Interiorul clădirii păstrează vechiul stil: mobilier 
rustic, scoarțe vechi, ceramică românească, 
statui și tablouri, peste 10.000 de volume de 
carte, ziare și reviste. 

Case memoriale în stațiunea Sinaia: 

• Vila Carola – în anul 1927 aici a locuit 
violonistul Yehudi Menuhin, elev al marelui 
compozitor George Enescu; 

• Vila Constantin Argetoianu - om politic 
(1871-1955), reprezentant al Partidului 
Liberal, fost Prim Ministru al României; 

• Vila Take Ionescu - om politic, 
reprezentant al Partidului Conservator, 
fost Prim Ministru al României; 

• Vila Irene Procopiu – este cunoscută şi sub 
numele de vila “Căpriţa”. Irene Procopiu a 
fost prima doamnă de onoare a Reginei 
Maria; 

• Casa Generalului George Mihail, fost 
comandant al Batalionului Vânători de 
Munte din Sinaia. 

Statui și monumente de for public, memoriale și 
funerare 

Crucea de pe Muntele Caraiman ‐ construită 
între anii 1926‐1928 prin grija Majestății Sale 
Regina Maria, în memoria eroilor căzuți în timpul 
Primului Război Mondial în luptele de pe Valea 
Prahovei. În anul 2014 a fost numită de către 
Guinness Book of World Records „cea mai înaltă 
cruce din lume ridicată la 2.300 m altitudine”. 

Cimitirul eroilor din Primul Război Mondial 
(1916 – 1918), construit în anul 1920 în 
localitatea Azuga.  

Statuia “Ultima Grenadă“ din stațiunea Bușteni 
dedicată caporalului Constantin Mușat (1928). 

Monumentul Eroilor de la 1877, amplasat în 
curtea Bisericii Ortodoxe din stațiunea Azuga. 

Monumentul închinat Ecaterinei Teodoroiu din 
stațiunea Azuga. Monumentul a fost sculptat de 
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către Ioan Iordănescu în 1937. 

Monumentul eroilor din Valea Târsei – 
localitatea Comarnic, ridicat în memoria celor 23 
eroi târseni căzuți în Războiul de Întregire (1916 
– 1918). 

Monumentul eroilor din localitatea Breaza a fost 
ridicat în anul 1928, reprezintă un obelisc cu 
motive decorative ce susține un vultur de bronz 

cu aripile desfăcute. Ansamblul este opera 
celebrului sculptor al Casei Regale, Emil Becker. 

Crucea de pe Gurga numită și „Micul Caraiman” 
a fost construită în anul 1929 pe dealul Gurga, 
care străjuiește orașul Breaza. Monumentul, o 
cruce cu o înălțime de 10 metri, a fost ridicat în 
memoria eroilor din orașul Breaza care au luptat 
pentru independență și libertate.

 

 

Sursa: https://www.georgeenescu.ro/ 

 

Sursa: https://muzeulcinegeticposada.ro/  

Crucea Caraiman 

Casa Memorială George Enescu 

Muzeul cinegetic Posada 

https://www.georgeenescu.ro/
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Zona turistică Valea Doftanei  

Monumente istorice de arhitectură  

Castelul “Iulia Hașdeu” din Câmpina ‐ construit 
între anii 1894‐1896 de către scriitorul Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, în memoria fiicei sale Iulia. 
Castelul este cunoscut în tradiția populară sub 
numele de Templul Spiritului. Clădirea 
adăpostește obiecte ale familiei Hașdeu, 
fotografii și documente originale, mobilierul 
vechi de peste un secol,  manuscrise și colecții ale 
revistelor conduse de marele scriitor ori la care 
acesta a colaborat, ediții princeps ale cărților 
savantului, precum și tablouri valoroase 
semnate de pictori renumiți ca Sava Henția și 
Nicolae Grigorescu. 

Clădirea penitenciarului Doftana. Penitenciarul 
a fost ridicat la ordinul regelui Carol I între anii 
1894 și 1896 pe locul unei ocne. A servit ca loc de 
detenție aproape o jumătate de veac, inclusiv 
pentru deținuți politici. 

“Casa cu Grifoni” adăpostește, în prezent, sediul 
Primăriei orașului Câmpina. A fost construită în 
anii 1901-1902 de către renumitul om de afaceri 
în domeniul petrolului, Gheorghe Ștefănescu. 

Casa parohială din orașul Câmpina reprezintă 
cea mai veche casă din oraș, un monument 
istoric construit în jurul anilor 1800. 

Edificii religioase 

Ansamblul Mănăstirii Brebu datează din epoca 
medievală (1640-1650). Biserica a fost începută 
de către Matei Basarab şi terminată în timpul 
domniei lui Constantin Brâncoveanu. Biserica 
domnească, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavriil este considerată unicat în Ţara 
Românească. Din casa domnească, din vremea 
lui Matei Basarab, se păstrează integral pivnița și 
gârliciul de acces, precum și o parte din zidurile 
perimetrale ale catului cu locuința. Mănăstirea a 
funcționat până în anul 1863, când a fost 
transformată în parohie.  

Biserica romano-catolică Sfântul Anton de la 
Padova din orașul Câmpina a fost ridicată în anul 
1906 în stil romanic de către comunitățile 
germană, austriacă și italiană din zonă. 

Biserica "de la Han", numită și "Biserica de la 
Brazi" din localitatea Câmpina, construită în anul 
1883, este cel mai vechi edificiu religios din 

orașul Câmpina. Biserica a fost repictată în 1905 
de către pictorul Toma Vintilescu. 

Muzee și case memoriale 

Muzeul memorial Nicolae Grigorescu din 
Câmpina. Construcția a reprezentat un vechi han 
în care pictorul s-a stabilit în anul 1892 și și-a trăit 
ultimii ani de viață. În prezent, edificiul 
adăpostește piese de mobilier, creații și obiecte 
autentice, de la fotografii până la dedicații ale 
contemporanilor și tablouri remarcabile ale 
marelui pictor. 

Muzeul Casa Domnească Brebu. Complexul 
arhitectural medieval Brebu compus din zidul de 
incintă, Turnul Clopotniță, Biserica și Casa 
Domnească, reprezintă unul dintre cele mai 
importante monumente istorice din secolul al 
XVII-lea din județul Prahova. Complexul 
arhitectural a fost ridicat din porunca 
domnitorului Țării Românești Matei Basarab, 
care a hotărât să își construiască aici reședința 
domnească, însă lucrările au fost finalizate în 
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. 
Muzeul deține o valoroasă expoziție permanentă 
de artă și istorie medievală, tipărituri laice și 
ecleziastice, precum și prima Biblie în limba 
română cu caractere chirilice, tipărită la 
mânăstirea Snagov. 

Muzeul de Etnografie și Folclor din comuna 
Valea Doftanei înfățișează aspecte ale locuinței 
țărănești tradiționale de pe Valea Doftanei 
păstrând obiecte de mărturie a meșteșugurilor și 
tradițiilor populare din zonă. 

Muzeul de Arte Plastice deschis în cadrul 
Căminului Cultural Teşila – comuna Valea 
Doftanei, unește peste 300 de opere de artă. 

Construcții tehnice-economice și științifice 

Barajul Paltinu, localizat pe Valea Doftanei, 
servește în principal pentru alimentarea cu apă 
potabilă și industrială a municipiilor Câmpina și 
Ploiești. Lucrările de execuție a barajului Paltinu 
au început în 1966, barajul fiind dat în funcțiune 
în 1971. 

Statui și monumente de for public, memoriale și 
funerare 

Mormântul pictorului Nicolae Grigorescu (1907) 
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din localitatea Câmpina. Crucea Domnitorului ridicată la sfârșitul anilor 
1800, în memoria regelui Carol I. 

 

Sursa: https://www.descopera.ro/galerii/19751855-castelul-iulia-hasdeu-de-la-campina-iubirea-nemarginita-a-unui-tata 

  

Sursa: http://www.histmuseumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73 

 

Sursa: https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/spiritualitate/5314-complexul-arhitectural-medieval-brebu.html   

Castelul "Iulia Hașdeu" 

Muzeul "Casa Domnească" Brebu 

Ansamblul Mănăstirii Brebu 

https://www.descopera.ro/galerii/19751855-castelul-iulia-hasdeu-de-la-campina-iubirea-nemarginita-a-unui-tata
http://www.histmuseumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=73
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Zona turistică Valea Teleajenului 

Vestigii arheologice 

Castrul roman din comuna Drajna de Sus, inițial 
construit din pământ, după anul 106 castrul fiind 
întărit și reconstruit cu ziduri de piatră. Cetatea 
s-a numit Ramidava și a fost menționată de 
marele istoric Ptolemeu. Primele descoperiri 
arheologice de la Drajna au constat în obiecte de 
ceramică dacică și romană, monede din perioada 
88 – 117 d. Chr, precum și piese de port și 
podoabe, piese de pavaj ștampilate cu 
însemnele unităților militare care erau 
cantonate pe teritoriul vechii Dacii. 

Ruinele cetății Slon (punctul numit “La Ciuga”),  
datează din epoca medievală timpurie (sec. IX - 
XI p. Chr.). Faza cea mai veche este reprezentată 
de resturile incendiate ale unei fortificații, cu o 
suprafață de aproximativ 700 mp, datată la 
sfârșitul secolului al VIII-lea și începutul secolului 
al IX-lea. Materialul arheologic descoperit la Slon 
constă în: o paletă largă de obiecte din fier,  
fragmente de ceramică realizate manual la roată, 
fragmente de ulcioare amforoidale, dar și 
fragmente de conducte pentru apă. Printre 
materialele de la Slon se află incizate în piatră ori 
în cărămidă, o serie de semne geometrice 
alfabetiforme de tipul runelor, fără o 
corespondență anume. Inscripțiile de la Slon se 
încadrează în scrierea "runică", care în secolele 
VIII-X a circulat în zona nord pontică. 

Ruinele cetății Tabla Buţii sunt amplasate pe 
crestele Muntelui Tătaru, la o altitudine de 1300 
metri. Cetatea de la Tabla Buţii este atestată în 
documentele medievale încă din secolul al XIII – 
lea. Cetatea este menționată în documentele 
transilvane și cele maghiare sub numele de 
CRUCEBERG, iar în cele ale Ţării Românești sub 
numele de Cetatea Buzăului sau Tabla Buţii. 
Lângă Cetatea Tabla Buții se află granița dintre 
Țara Românească și Transilvania, aici 
funcționând un punct vamal încă de la formarea 
statelor feudale românești. 

Monumente istorice de arhitectură  

Castelul Filipescu (sec. XVII) din comuna Drajna 
se constituie o mărturie vie a existenței, timp de 
peste trei secole, a unei vechi familii boierești, 
familia Filipescu care a dat țării cronicari, 
diplomați și oameni de cultură. Este printre 
puținele reședințe boierești din Țara 

Românească care s-a păstrat în forma originală. 

Moara de apă Warthiadi sau Moara Domnească 
din comuna Drajna, este o construcție din 
secolul al XVII-lea, realizată din materiale 
tradiționale perioadei - piatră de râu și lemn 
local. A fost construită și administrată de 
Dumitru Kretzulescu-Warthiadi – proprietarul 
Castelului Filipescu. 

Edificii religioase 

Mănăstirea Suzana. Piatra de temelie a 
mănăstirii a fost pusă de către o credincioasă 
din Săcele-Brașov, cu numele Suzana Arsicu în 
anul 1740, care a ridicat pe locul actualei 
mănăstiri o bisericuță de lemn. În anul 1840 se 
construiește actuala mănăstire Suzana. 
Ansamblul este format din biserica „Sfântul 
Nicolae” (1840), paraclisul „Acoperământul 
Maicii Domnului” (1880–1882), chiliile din 
incintă (circa 1840) care reprezintă tipuri 
valoroase de locuințe țărănești, specifice văii 
Teleajenului. 

Mănăstirea Crasna din comuna Izvoarele a fost 
înființată în prima jumătate a secolului al XVIII-
lea de către câțiva sihaștri din zona Vălenii de 
Munte. 

Mănăstirea Cheia a fost construită în sec. al 
XVII-lea. Biserica actuală a Mănăstirii Cheia, a 
fost înălțată în anul 1835 de către doi 
ieromonahi originari din Transilvania - 
Damaschin și Iustin. Fresca aparține pictorului 
Naum Zugravul. Ansamblul cuprinde biserica 
„Sfânta Treime” (1835–1839), paraclisul 
„Adormirea Maicii Domnului” (mijlocul 
secolului al XIX-lea), stăreția, chiliile (1882), 
trapeza și turnul-clopotniță (mijlocul secolului al 
XIX-lea); 

Biserica Sf. Alexandru (Biserica Filipeștilor) a 
fost ctitorită în anul 1844 de către boierul 
Alexandru Filipescu, creație a arhitectului 
francez Collson, având arhitectură de tradiție 
bizantină cu influențe gotice. Meșterii care au 
construit biserica erau italieni. 

Biserica din lemn “Sfinții Voievozi” din comuna 
Posești, numită și din Vârf a fost construită în 
1732 și se păstrează încă într-o stare bună în 
vechiul cimitir sătesc. 
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Biserica cu hramul "Adormirea Maicii 
Domnului" de la Homorâciu, comuna Izvoarele. 
Biserica a fost construită în anul 1744. 

Muzee și case memoriale 

Muzeul “Flori de Mină“ din stațiunea Cheia, 
adăpostește 175 de piese din colecția de flori de 
mină „Mihai Viteazul”, exponate cu o valoare 
deosebită. 

Muzeul de Antropologie Francisc I. Rainer 
(1874 - 1944) din stațiunea Cheia, prezintă viața 
și opera marelui savant, medic, profesor 
Francisc Rainer, întemeietorul antropologiei 
românești. 

Muzeul de Artă religioasă din orașul Vălenii de 
Munte (înființat de către Nicolae Iorga în anul 
1923) se află în cadrul fostei Școli de misionare 
naționale și morale „Regina Maria” care a fost 
inaugurată la 19 august 1922 în prezența 
Reginei Maria. În cadrul acestui așezământ 
tinerele învățătoare, alese din toate regiunile 
țării, erau educate în spirit nou, pedagogic, 
științific și patriotic timp de un an. Expoziția 
muzeului de artă cuprinde, în cele patru săli, 
exponate de valoare deosebită, începând cu 
icoane pe lemn din secolele XVII - XIX, sfeșnice 
din argint și alamă, cruci de mână din lemn și 
metal, cruci pectorale, veșminte preoțești, 
potire din argint aurit, călimări de brâu, cărți 
vechi bisericești, scoarțe din lână, candele. 
Obiectele au fost realizate de ateliere 
autohtone cu influență grecească, rusească, 
occidentală și orientală.  

Muzeul memorial Nicolae Iorga din orașul 
Vălenii de Munte a fost înființat în casa în care 
istoricul de renume mondial, critic și istoric 
literar, profesor și om politic a locuit mai bine de 
30 de ani. În expoziția permanentă se regăsesc 
numeroase cărți, manuscrise, fotografii, 
mobilier, obiecte personale, precum și diverse 

documente și obiecte care atestă activitatea lui 
Nicolae Iorga în țară și peste hotare. Centrul de 
interes îl constituie biroul de lucru, cu 
impresionanta bibliotecă, ticsită de volume din 
aproape toate domeniile științei și artei. 

Muzeul de etnografie al Văii Teleajenului din 
orașul Vălenii de Munte, cuprinde trei săli de 
expoziție în care sunt prezente obiecte specifice 
ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale, de la 
instrumente folosite în prelucrarea țesăturilor 
din lână, până la cele utilizate la stână și în 
atelierele de fierărie și tâmplărie. 

Muzeul Sării din stațiunea Slănic Prahova se află 
în cadrul Casei Cămărăşiei (sec. al XVIII-lea) – 
fosta cancelarie a salinei Slănic. Găzduiește un 
spațiu care prezintă evoluția mineritului de sare, 
mostre de sare, precum și informații multiple 
despre răspândirea sării pe glob și în țară. 
Semnificative sunt basoreliefurile lui Mihai 
Viteazul și bustul marelui poet român Mihai 
Eminescu, opere realizate în sare de artistul 
local Oana Brezeanu. 

Construcții tehnice-economice și științifice 

Barajul de la Măneciu a fost executat pe râul 
Teleajen și se află la poalele masivului Ciucaș. 
Lacul de acumulare Măneciu are un volum de 60 
milioane m³ și o suprafață de 192 ha. În jurul 
lacului s-a dezvoltat o zonă amplă de agrement, 
lacul de acumulare constituind unul din punctele 
de atracție a zonei turistice de pe valea râului 
Teleajen. 

Statui și monumente de for public, memoriale și 
funerare 

Bustul lui Nicolae Iorga din orașul Vălenii de 
Munte. Acesta se află în curtea Muzeului 
Memorial Nicolae Iorga și a fost turnat în bronz 
de către sculptorul Oscar Han în anul 1923. 

Sursa: https://turism.drajna.ro/   

Castelul Filipescu 
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Zona turistică Drumul Vinului   

Vestigii arheologice 

Rezervația arheologică Budureasca – Vadu 
Săpat cuprinde peste 30 de situri arheologice pe 
o lungime de 9 km., un record pentru teritoriul 
României. Siturile datează din Paleoliticul 
mijlociu, până în perioada medievală târzie. Cele 
mai vechi vestigii recuperate în zona Budureasca 
aparțin sec. V d.Hr., majoritatea fiind de origine 
dacică și geto-dacică. 

Monumente istorice de arhitectură  

Palatul Cantacuzino – Micul Trianon din comuna 
Florești. Palatul a fost realizat de meșteri 
francezi, într-un stil eclectic francez, dominat de 
elemente rococo și neoclasice, după planurile 
arhitectului Ion D. Berindey, care a luat ca 
exemplu arhitectural, palatul Micul Trianon, 
situat în grădina Palatului Versailles din Franța. 

Conacul Domnesc al lui Constantin 
Brâncoveanu (1697) din orașul Urlați. Edificiul 
este construit în stil brâncovenesc și dispune de 
cramă și spații de locuit. 

Edificii religioase 

Mănăstirea Zamfira din comuna Lipănești a fost 
construită între anii 1719-1743 de către Zamfira, 
soția lui Manuel Apostol, om de încredere la 
curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu. 
Mănăstirea găzduiește două biserici.  Biserica 
mică a fost construită în anul 1856. Biserica 
mare, fondată de Mitropolitul Nifon şi construită 
între anii 1855-1857, prezintă o valoare 
deosebită, pereții interiori fiind pictați de Nicolae 
Grigorescu la vârsta de 18  ani. Pictura este 
considerată unicat, pentru că este singura 
executată în „frescă”. 

Mănăstirea Chițorani cu Biserica de lemn cu 
hramul "Sf. Nicolae" din comuna Bucov. Biserica 
a fost ridicată în anul 1396. Reprezintă cea mai 
veche biserică de lemn din Muntenia, astăzi 
schit. 

Mănăstirea medievală Vărbila, din comuna 
Iordăcheanu zidită în stil moldovenesc. A fost 
atestată documentar de la începutul veacului al 
XVI-lea, fiind una dintre cele mai vechi 
așezăminte de acest fel din întreaga țară. 
Ansamblul religios medieval al mănăstiri Vărbila 
este compus din clădirea bisericii, turnul 

clopotniță, ruinele caselor egumenești și zidul de 
incintă. 

Mănăstirea Jercălăi din Urlați găzduiește Schitul 
Sf. Maria Cricov. Mănăstirea s-a impus în rândul 
lăcașurilor de cult ortodoxe datorită bisericii de 
lemn în formă de corabie (1731).  

Biserica cu hramul "Sf. Stelian" din localitatea 
Bucov. Această biserică a fost ridicată în anul 
1797, fiind ctitoria lui Constantin Cantacuzino și 
a soției sale Smaranda. Aceasta este construită în 
stil brâncovenesc târziu și pictată de către 
ucenicii școlii lui Pârvu Mutu. 

Biserica cu hramul "Sfinții Trei Ierarhi" din 
comuna Filipeștii de Pădure a fost ridicată în anul 
1688, de către Aga Matei Cantacuzino și soția 
acestuia. Aceasta are plan triconic și turlă pe 
naos. Arhitectura este realizată în stil bizantin, cu 
mici influențe occidentale. 

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii 
Domnului" din comuna Florești. Biserica a fost 
construită în timpul domniei lui Matei Basarab 
(sec. XVII).  

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii 
Domnului" din comuna Fântânele, ridicată în 
anul 1786. 

Biserica cu hramul "Sfânta Treime" din comuna 
Lipăneşti. Biserica a fost ridicată în Epoca 
medievală târzie (sec. XVIII), în perioada 1719-
1743. 

Biserica Galbenă – Sf. Voievozi (1759-1761) din 
localitatea Urlați, monument istoric și de 
arhitectură, cu picturi murale interioare 
originare și icoane pictate de Ghe. Tattarescu. 

Biserica „Sf. Anton și Sf. Împărați” ridicată de 
Cleopatra Trubetzkoi în orașul Băicoi între anii 
1838 – 1845. Biserica deține 12 icoane pictate de 
N. Grigorescu la vârsta de 15 ani. 

Biserica Sf. Ioan, din localitatea Mizil, a fost 
ctitorită, în anul 1857, de către Ion Cantacuzino. 
Este o biserică în formă de cruce, care combină 
stilul bizantin cu cel gotic. Iconostasul sculptat în 
lemn de tei în stil popular a fost poleit cu foiță de 
aur tot la acea dată.  

Muzee și case memoriale 

Muzeul Crama 1777 din comuna Valea 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

95 
 

Călugărească reprezintă o reconstituire a unei 
vechi crame din anul 1777. Găzduiește 
instrumente și utilaje vechi folosite în procesul 
de vinificaţie și vase vechi din lut datând din anul 
1789. În mansarda clădirii se află expoziția 
etnografică ,,Mlădiţele vieţii”. 

Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din comuna 
Filipeştii de Târg, se află într-o clădire monument 
istoric, ridicată în jurul anului 1650 de către Pană 
Filipescu, ginerele postelnicului Constantin 
Cantacuzino. Expoziția sa permanentă recreează 
viața cotidiană medievală din secolele XVII-VIII și 
urmărește evoluția celor două familii, 
Cantacuzino și Filipescu, de-a lungul timpului. 

Muzeul memorial Constantin Stere din comuna 
Bucov (important militant pentru realizarea 
Marii Uniri 1892-1936). 

Muzeul Conacului Bellu din localitatea Urlați 
este parte a unui complex arhitectonic ce 
datează de la jumătatea secolului al XIX-lea care 
i-a aparținut familiei Bellu. Expune patrimoniu de 
artă plastică și decorativă, etnografie, cărți rare 
în ediții de lux, piese valoroase de mobilier, 
costume naționale, icoane pe sticlă. 

Statui și monumente de for public, memoriale și 
funerare 

Monumentul Tabăra militară din comuna 
Floreşti ridicat în anul 1859 (1971, sculptori M. 
Apostol și M. Vulpescu). 

Monumentul funerar al Mariei Șuțu - Grup 
Statuar "Fata pansând un rănit" din comuna 
Florești. 

Monumentul Eroilor - ridicat în cinstea eroilor 
din Boldești - Scăeni căzuți pe câmpurile de luptă 
în primul război mondial (1916 - 1919), sculptat 
de I. Iordănescu.  

Regiunea viticolă este un habitat de mare 
întindere care prezintă aceleași caracteristici din 
punct de vedere al condițiilor ecologice, a 
sortimentului de soiuri și a tehnologiilor de 
întreținere aplicate viței de vie și de obținere a 
vinurilor. 

Podgoria însumează o varietate de soluri, din 
cauza frământării și eroziunii, fenomene 

 
46 https://www.agro.basf.ro/ro/stiri/basf-in-camp/ghidul-
principalelor-regiuni-viticole-si-podgorii-din-romania.html 

frecvente în regiune. Partea de vest, de exemplu, 
cuprinde argile roșii, marne și nisipuri fine 
roșcate. În partea de est se găsesc calcare 
sarmatice, argile, gresii și tufuri dacitice, 
depozite de nisipuri fine în alternanță cu pietriș 
format din fragmente de roci cristaline, lehmuri 
și löess. În zonele mai joase, de câmpie, întâlnim 
soluri cernoziomice, iar în partea de nord soluri 
brune de pădure. Spre vest, în schimb, 
predomină mai ales solurile brun-roșcate de 
pădure erodate. Relieful este format mai ales din 
zone deluroase, brăzdate de văi. Altitudinea 
variază de la valori de 134-179 m la câmpie și 
460-550 m, în zona dealurilor înalte. 
Temperaturile medii anuale sunt de 10,8 grade 
Celsius, la est, și de 11,2 grade Celsius, la vest.  

Podgoria Dealu Mare46 se situează în zona 
Subcarpaților Meridionali și cuprinde colinele și 
depresiunile situate între râul Teleajen, la vest, și 
râul Buzău, la est. Administrativ, se află pe 
teritoriul județelor Prahova și Buzău. Aceasta 
mai este denumită și “Patria vinurilor roșii”, în 
contextul în care, datorită calităților lui 
deosebite și a recunoașterii internaționale, unul 
dintre cele mai cunoscute vinuri din această zonă 
– Feteasca Neagră – este supranumit şi 
“Ambasadorul vinurilor românești”. 

La nivelul județului mai sunt și alte zone în care 
este cultivată cu succes vița de vie, printr-un un 
recent ordin, semnat de ministrul Agriculturii, 
fiind nominalizate, la nivel național, arealele 
viticole și fiind stabilită o încadrare a localităților 
pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole. 

În Centrul viticol Boldeşti se regăsesc orașul 
Boldeşti-Scăeni, în care este inclus și renumitul 
cartier Seciu, precum și comunele Bucov (cu 
satele Bucov și Pleaşa) și Plopu (satele Plopu şi 
Gâlmeia). 

În Centrul viticol Valea Călugărească se regăsesc 
comunele Valea Călugărească (satele Valea 
Călugărească, Valea Largă, Valea Nicovani, Valea 
Poienii, Valea Ursoii, Vîrfurile, Schiau, Rachieri, 
Valea Mantei, Valea Popii), Bucov (satele 
Chiţorani, Valea Orlei, Bighilin) și Albeşti-
Paleologu (satul cu același nume).  

În Centrul viticol Urlați-Ceptura se regăsesc 
orașul Urlați, comuna Ceptura (satele Ceptura de 
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Jos, Ceptura de Sus, Malu Roşu, Rotari, Şoimeşti), 
Fântânele (satele Fântânele, Bozieni) şi Vadu 
Săpat (Vadu Săpat, Ghinoaica, Ungureni).  

În Centrul viticol Tohani sunt incluse comunele 
Gura Vadului (Gura Vadului, Perşunari, Tohani), 
Călugăreni (Călugăreni, Valea Scheilor) și 
Jugureni (Jugureni, Boboci).  

În Centrul viticol Cricov se regăsesc cele mai 
multe comune, respectiv sate, și anume: 
Apostolache (satele Apostolache, Buzota, Valea 
Cricovului, Mârlogea, Udreşti), Gornet-Cricov 
(Gornet-Cricov, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, 
Coşerele, Ţărculeşti), Chiojdeanca (Chiojdeanca, 
Trenu, Nucet), Sângeru (Sângeru, Tisa, Mireşu 
Mare, Mireşu Mic), Podenii Noi (Podenii Noi, 
Valea Dulce, Popeşti) și Iordăcheanu 
(Iordăcheanu, Valea Cucului, Moceşti, Străoşti, 
Plavia). 

Consiliului Județean Prahova a implementat un 
proiect denumit Drumul Vinului, cu scopul de 

promovare a județului, cât și de atragere a cât 
mai multor turiști din țară și străinătate. “Drumul 
Vinului” – care reeditează un segment mai vechi 
dintr-un drum al vinului folosit de romani, care 
străbătea Europa – trece prin podgoriile 
renumite ale județului și include popasuri la 
conace, curți domnești și mănăstiri. Drumul 
străbate localitățile Filipeștii de Târg, Băicoi, 
Boldeşti, Bucov, Pleaşa, Valea Călugărească, 
Iordăcheanu, Urlaţi, Ceptura, Fântânele, Tohani, 
Gura Vadului, Călugăreni, iar pentru a exploata 
în totalitate ,,aurul lichid” s-au introdus în 
circuitul turistic vitivinicol cramele de la Urlaţi și 
Azuga, unde sunt oferite spre degustare vinuri și 
spumante excepționale, însoțite de meniuri 
câmpenești tradiționale. În județul Prahova, 
Drumul Vinului continuă pe o lungime de 
aproape 60 de kilometri, pe ruta Mizil, Tohani, 
Ceptura, Urlați, Jercălăi, Valea Călugărească, 
Vărbila, Bucov, Seciu, Boldești-Scăeni, Zamfira, 
Plopeni, Băicoi, Florești și Filipeștii de Pădure. 

 

Sursa: http://www.visitprahova.ro/orase/20/urlati 

  

Sursa: http://www.visitprahova.ro/orase/gura%20vadului%20tohani/activitati/78/domeniile-tohani   

Centrul viticol Tohani 

http://www.visitprahova.ro/orase/20/urlati


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

97 
 

Municipiul Ploiești 

Vestigii arheologice 

Situl arheologic de la Mălăiești. Importanța 
istorică a sitului (ruinele castrului și ale băilor 
romane) rezidă în faptul că vestigiile datează de 
la începutul anilor 100, în perioada domniei 
împăratului Traian.  

Situl arheologic Târgşor numit și “Mica Troie 
subcarpatică”, este unul dintre cele mai bogate 
și mai importante din România. Cercetarea 
arheologică a perimetrului rezervației a început 
în anul 1956. În decursul celor 50 de ani de 
cercetări sistematice neîntrerupte, au apărut 
urme de locuire ce definesc toate epocile: 
paleolitic, epoca geto-dacică (La Tène), epoca 
daco-romană (sec. III-IV), romană (sec. II), a 
migrațiilor (sec. V - VII), epoca medievală (sec. XV 
- XVIII). Termele și castrul roman sunt păstrate 
integral și fac parte din seria de monumente 
romane din secolul II p. Chr. 

Monumente istorice de arhitectură  

Palatul Culturii/Sala Coloanelor. Construcția 
palatului a început în anul 1906, clădirea fiind 
inaugurată de Carol al II-lea în 1933 ca Palat de 
Justiție. În prezent adăpostește Muzeul Județean 
de Biologie Umană, Muzeul de Etnografie și 
Școala de Arte, precum și diverse expoziții 
temporare.  

Halele Centrale din Ploiești construite în 
perioada 1934 – 1935 după planurile arhitectului 
Toma T. Socolescu. Clădirea Halelor, 
monumentală și unitară, cu fațadele de cărămidă 
de culoare roșcată și beton, dominată de marea 
cupolă și de turn, a devenit unul dintre 
simbolurile orașului Ploiești. 

Casa Radu Stanian. Clădirea a fost construită în 
jurul anilor 1880-1885, pentru Radu Stanian (om 
politic, avocat, primar al orașului Ploiești). 
Clădirea cu un puternic stil neo-românesc 
găzduiește în prezent Casa Căsătoriilor. 

Conacul Constantin Stere din comuna Bucov a 
fost ridicat de marele patriot basarabean lângă 
orașul Ploiești. În conac a fost înființat Muzeul 
Memorial Constantin Stere, după ce clădirea și 
mai multe obiecte personale au fost donate de 
către moștenitori, pentru a servi acestui scop. 

 

Edificii religioase 

Mănăstirea Turnu din comuna Târgșorul Vechi 
se află la 9 km de municipiul Ploiești și este 
ctitoria domnitorului Vlad Țepeș. Datează din 
anul 1461. De menționat faptul că, până în anul 
1997 biserica și mânăstirea au fost în ruină. 
Călugării au revenit în anul 1997 și au reconstruit 
mai întâi biserica, iar din anul 2014 și până acum 
a fost refăcut și restul mânăstirii. 

Mănăstirea Ghighiu este menționată pentru 
prima dată într-un document din 30 noiembrie 
1601 scris de fiul logofătului Coresi. Mănăstirea 
adăpostește 2 biserici: Biserica Mare cu hramul 
„Izvorul Tămăduirii”, construită în anul 1864, 
sfințită de către Gheorghe Tattarescu și Biserica 
Mică construită la începutul secolului al XIX-lea. 
Colecția Mănăstirii Ghighiu, organizată în anul 
1964, deși de mici dimensiuni, este deosebit de 
semnificativă pentru istoria mai veche și viața 
monahală a mănăstirii, cuprinzând chiar unele 
piese de o deosebită valoare artistică. 

Biserica Domnească Sf. Apostoli Petru și Pavel 
este cel mai vechi monument de arhitectură și 
cea mai veche biserică din oraș, fiind construită 
de domnitorul Matei Basarab la mijlocul anilor 
1600, în semn de mulțumire pentru victoria 
asupra domnitorului Moldovei, Vasile Lupu. 

Catedrala Sf. Ioan Botezătorul reprezintă cel mai 
mare edificiu religios din municipiul Ploiești. 
Biserica actuală a fost ridicată între anii 1923-
1937 după un proiect al arhitectului Toma 
Socolescu. Catedrala aduce un omagiu eroilor 
prahoveni din Primul Război Mondial, 
materialele de construcție fiind aduse din 
locurile în care au luptat soldații români: 
blocurile de piatră de la Oituz, cărămida de la 
Mărășești, pietriș de la Doaga și Valea Șușiței. 

Biserica Sf. Voievozi este al doilea lăcaș de cult 
ca vechime din municipiul Ploiești, după Biserica 
Domnească, fiind ridicată în anul 1639. Parohia 
„Sfinții Voievozi” dispune de un centru social, o 
bibliotecă, un muzeu și o cantină. 

Biserica Sf. Nicolae-Vechi reprezintă ctitoria 
voievodului Mihai Viteazu, datează de la sfârșitul 
secolului al XVI-lea și servea ca și capelă a curții 
domnești. Biserica existentă în prezent a fost 
ridicată între anii 1863 – 1869. 
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Biserica Sf. Pantelimon (1819). Piatra de temelie 
a actualei biserici a fost pusă în anul 1912 pe 
locul bisericii vechi. Între anii 1932-1936, a fost 
executată pictura în ulei de către pictorul italian 
Umberto Marchetti, în stil neo-apusean. 

Biserica “Precista” (1820) a fost construită în stil 
bizantin, catapeteasma fiind realizată în stil 
baroc. 

Biserica “Sf. Vineri” (1875-1880) a fost ridicată 
în stilul gotic, iar la 1877 a suferit o modificare, 
turlele fiind făcute în stilul rusesc. Prezintă 
picturi interioare originare realizate de pictorul 
Ghe. Tattarescu. 

Muzee și case memoriale 

Muzeul ,,Casă de Târgoveț” este considerat cel 
mai vechi muzeu din municipiul Ploiești aflat într-
o casă construită în anul 1785 pentru Hagi 
Prodan, un negustor bogat al acelor vremuri. 
Printre lucrurile vechi expuse se numără mobilier 
intarsiat cu sidef, lădițe de zestre, vase de ars 
mirodenii, perne decorative, narghilele, ciubuce, 
și scaune în stil florentin. Piesa de rezistență o 
constituie o icoană de la Ierusalim datată 5 iunie 
1819. 

Muzeul Ceasului “Nicolae Simache” 
funcționează din 1971 în clădirea monument de 
arhitectură (1890) care a aparținut magistratului 
şi prefectului Luca Elefterescu. Expoziția 
permanentă ilustrează evoluția instrumentelor 
de măsurat timpul din secolele XVI-XIX. Muzeul 
are o colecție de aproape 1000 de piese printre 
care: cadran solar, pendul construit din lemn în 
1634, ceas pus în mișcare printr-o cădere de apă 
(Londra, 1654), primul ceas de buzunar („oul de 
Nürnberg”), orologii de turn, o piesă din 1693, 
ceasul de mână construit în același an de 
Courvoisier (cu efigia lui Ludovic al XIV-lea), piese 
realizate de maeștrii londonezi, de ceasornicari 
francezi, austrieci sau elvețieni. Sunt prezentate 
ceasuri care au aparținut unor personalități: 
Constantin Brâncoveanu, Al. I. Cuza, Mihail 
Kogălniceanu, Cezar Bolliac, B.P. Haşdeu, 
Theodor Aman, I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, 
Ioan A. Bassarabescu etc. 

Muzeul Petrolului a fost inaugurat în anul 1961. 
Muzeul găzduiește peste 8000 de exponate de 
mare interes istoric și documentar și expune 
dovezi ale evoluției instalațiilor de foraj și ale 

extragerii petrolului la noi în țară. Printre 
exponate se află macheta primei instalații de 
foraj mecanic folosită în România, macheta 
fabricii de gaz din 1856 a fraților Mehedințeanu, 
unelte și lămpi folosite de mineri, felinare pe 
bază de petrol, etc. 

Muzeul de Istorie și Arheologie. Clădirea în stil 
neoclasic a muzeului a găzduit în timpul domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza primul gimnaziu 
ploieștean. A fost transformată în muzeu în anul 
1970. Sălile muzeului prezintă evoluția orașului. 
Din colecția muzeului mai fac parte diverse 
obiecte descoperite de arheologi, un cabinet de 
numismatică și medalii, o monoxilă găsită pe 
malul Prahovei, armuri orientale, imagini ale 
Familiei Regale și numeroase obiecte ce au 
aparținut unor personalități ca Alexandru Ioan 
Cuza, Gheorghe Bibescu sau Nicolae Iorga. 

Muzeul I. L. Caragiale a fost inaugurat în anul 
1962 în clădirea monument de arhitectură din 
secolul XVIII – Casa Dobrescu. Expoziția 
permanentă ilustrează momente din viața și 
opera scriitorului. Muzeul expune și lucrările 
fiilor scriitorului Mateiu Caragiale („Crai de curte 
veche”) și Luca I. Caragiale („Jocul Oglinzilor”). 

Muzeul Memorial Nichita Stănescu a fost 
inaugurat în anul 2002, în casa în care poetul și-
a petrecut copilăria și adolescența. Sunt expuse: 
opera antumă a poetului (cărți cu dedicații, 
autografe oferite familiei și prietenilor), premiile 
care i-au recunoscut valoarea ca poet național și 
internațional, cât și manuscrise inedite. 

Muzeul Memorial Paul Constantinescu prezintă 
o seamă de documente inedite despre viața și 
activitatea ilustrului muzician, grupate în cele 
șapte secțiuni. 

Muzeul de Științele Naturii Prahova – „Muzeul 
Omului” reunește cele mai importante aspecte 
ale biologiei umane: antropogeneza-
antropologie, rase umane, anatomie și fiziologie, 
genetică, ecologie, demografie, ocrotirea naturii, 
ecosisteme antropice din România. 

Muzeul de Artă este găzduit de un monument de 
arhitectură din sec. al XIX-lea și are un 
patrimoniu alcătuit din artă românească 
modernă și contemporană (secolele al XIX-lea și 
al XX-lea). 
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Statui și monumente de for public, memoriale și 
funerare 

Monumentul Vânătorilor din Războiul de 
Independență, ridicat în anul 1897. 

Statuia scriitorului Dobrogeanu Gherea, 
realizată în anul 1980 de sculptorul Nicolae 
Kruch. 

Crucea comemorativă a înfrângerii Răscoalei 
seimenilor. Crucea a fost ridicată de domnitorul 
Constantin Șerban (Basarab) cu ocazia înăbușirii 
răscoalei seimenilor (corp de mercenari din 
slujba domnitorului Țării Românești) din 1655.  

Monumentul comemorativ al inginerului Aurel 

Vlaicu (1930) din comuna Bănești unde pilotul și-
a găsit sfârșitul în încercarea de a trece Munții 
Carpați. Monumentul reprezintă o acvilă cu 
aripile deschise, îndreptate spre Carpați. 

Bustul scriitorului Ion Luca Caragiale – 1952. 

Statuia Libertății din municipiul Ploiești a fost 
adusă în țară, din Franța, în 1876. Instalarea ei s-
a realizat după Războiul de Independență al 
României, statuia fiind dezvelită în anul 1881, pe 
un soclu executat de arhitectul Toma Socolescu. 

Troița ridicată în memoria marelui om politic 
Nicolae Iorga. Se află pe locul unde acesta a fost 
asasinat lângă pădurea Strejnic. 

  

Sursa: https://www.expedia.com/Ploiesti.dx6023261  

 

Sursa: https://prahovaeconomica.eu/de-maine-muzeul-ceasului-din-ploiesti-va-primi-vizitatori  
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5.1.4. Patrimoniu imaterial 

Pe lângă frumusețile naturale, județul Prahova 
este renumit și pentru unicitatea și frumusețea 
artei populare, originalitatea mărturiilor de 
civilizație și cultură populară. 

Dintre elementele imateriale ale comunităților 
prahovene, care pot aduce plus-valoare și care 
pot contribui la diversificarea produsului turistic 
prahovean, se remarcă: arhitectura tradițională 
păstrată în multe localități, portul tradițional, 
obiceiurile și tradițiile, evenimentele cultural-
artistice, gastronomia specifică. 

Gospodăria tradițională specifică zonelor 
turistice ale județului Prahova – Valea Prahovei, 
Valea Teleajenului, Valea Doftanei, Drumul 
Vinului și Municipiului Ploiești, cuprinde casa de 
locuit, acareturile utilizate pentru creșterea 
animalelor (grajd, saivan, coteț), dependințe 
pentru depozitare (magazie, fânar), bucătărie de 
vară și chiar ateliere meșteșugărești. 
Împrejmuirea gospodăriei se realizează 
tradițional din uluci de lemn și mai rar din zidărie 
de piatră de carieră sau bolovani de râu. 
Locuințele cu două niveluri (majoritare în zonele 
studiate) au la nivelul inferior spațiile pentru 
depozitare (beciul și accesul spre beci prin gârlici, 
făcut direct din ogradă) care sunt construite fie 
pe tot întregul contur al casei, fie parțial. 
Camerele de locuit sunt la nivelul superior, cu 
acces din prispă sau foișor. Bucătăria de vară și 
spațiile legate de aceasta (magazie, polată) au un 
acces separat de cel al încăperilor de locuit. 
Prispa și foișorul sunt elemente definitorii ale 
caselor tradiționale prahovene. Toate locuințele 
tradiționale sunt prevăzute cu prispă, existentă 
pe una, două sau trei laturi, cu funcțiuni utilitare 
și estetice. Cele mai vechi exemplare de 
arhitectură tradițională prezintă stâlpii și grinda 
prispei cu sculpturi în forme specifice care, pe 
lângă rolul estetic, aveau rol simbolic de 
protecție. În arhitectura tradițională 
prahoveană, stâlpul prispei variază de la o zonă 
etnografică la alta, reprezentând identitatea 
locală.  

Portul popular tradițional al județului Prahova 
are specific trei costume populare. Cel specific 
zonei Văii Prahovei este compus din marama, ie 

cu broderie roșie, brâu și fotă în pliuri largi, în 
culorile roșu și negru. La bărbați, costumul este 
format din cămașă cu gulerul, marginile din zona 
pieptului și mânecile cu broderii roșii  și 
pantaloni albi.  

Al doilea costum este cel purtat pe Valea 
Teleajenului. În mare parte se aseamănă cu 
primul, dar are mai multe culori, fiind incluse și 
galbenul, albastrul deschis, verdele deschis. 
Costumul bărbătesc are broderia mai simplă, iar 
culorile predominante sunt alb și galben.  

Costumul de pe Valea Doftanei are influențe 
specifice celui brașovean, sibian sau din zona 
Făgăraș. Predomină culoarea neagră atât la fotă, 
cât și în broderiile de pe cămășile femeiești și 
bărbătești, iar vesta, purtată atât de femei, cât și 
de către bărbați, este neagră. 

Meșteșugurile tradiționale păstrate în zonele 
turistice specifice județului sunt: olăritul (obiecte 
tradiționale decorative sau de uz gospodăresc, 
modelate din lut), țesutul, torsul, brodatul, 
obținerea borangicului, împletitul din papură, 
confecționarea costumelor populare, realizarea 
obiectelor din lemn și a podoabelor din mărgele. 

În județ, relieful preponderent deluros și montan 
cât și condițiile climatice au dus la dezvoltarea 
unor meșteșuguri specifice: prelucrarea 
lemnului (în cazul localităților cu suprafețe 
întinse de fond forestier, aflate în special la limita 
de nord), dulgheritul (meșteșug răspândit în 
trecut, datorită numărului mare de construcții 
tradiționale din lemn), șindrilitul, tâmplăria, 
zidăria (istoric, mai puțin răspândită decât 
dulgheria, dar omogen prezentă în teritoriu), 
pietrăria și vărăritul (sunt legate de existența 
carierelor de piatră pe teritoriul comunelor sau 
existența albiilor râurilor care furnizează materie 
primă pentru zidărie și var), împletitul nuielelor, 
dogăritul, fierăritul, cojocăritul, torsul și țesutul 
de straie, velințe și pânzeturi tradiționale, 
brodatul, țesutul la război. 

În prezent, Consiliul Județean Prahova, prin 
Centrul Județean de Cultură, a identificat o serie 
de meșteșugari în zonele turistice de referință.  
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Zona turistică Valea Prahovei  

Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 
Adunați Hoitan Constanța, Hoitan Elena Broderie 

Breaza Goran Iulia 
Pescaru Matei, Soare Viorel 

Textile și port popular 
Prelucrarea artistică a lemnului 

Cornu Mihai Maria, Lazăr Maria, Ivan Maria, Lazăr 
Elena 

Textile şi port popular 

Sursa: www.cjcph.ro 

Zona turistică Valea Doftanei  

Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 
 

Cosminele 
Voicu Ion, Costache Ionuţ, Dudui 

Valentin 
Prelucrarea artistică a lemnului 

(sculptură în lemn) 

Pârvu Elena, Costache Mihaela, Duţă 
Aurelia 

Țesături din lână 
 

Provița de Jos Dragomir Georgeta, Matei Marieta 
(poete şi pictoriţe) 

Artă plastică naivă 

Sursa: www.cjcph.ro 

Zona turistică Valea Teleajenului 

Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 
Vălenii de Munte Miclescu Rozica (atelier interactiv „La 

războiul de țesut”) 
Covoare 

Drajna Voica Brujbeanu, Elena Minescu, 
Popescu Mariana și Păiş Steliana (urzitoare) 

Grigore Traian 

Țesut la război tradiţional 
 

Prelucrarea artistică a lemnului 

Izvoarele 

Ionescu Lizeta, Stângaciu Elena, Rusu 
Mariana, Popa Filofteia, Ciocea Filicuţa, 

Frâncu Aneta, Muscalu Aurelia, Gaftoi Maria, 
Zaharia Cecilia, Ionescu Nicoleta 

Covoare din lână țesute cu motive 
naționale specifice zonei; cuverturi 
şi alesături din lână vopsită în culori 

naturale, obținute din plante 

Doru Ciomag 
Zaharia Petre, Miercioiu Iulică 

Prelucrarea artistică a lemnului 
Confecții de piele și broderie pe 

piele și pe aba 

Coşerea Ion, Ariciu Georgian, Ariciu 
Constantin, Cârstea Constantin 

Placări cu piatră 
 

Olteanu Alexandru, Gaftoi Eugen, Vizitiu 
Constantin 

 

Sobe și șeminee tradiționale 
 

Puiu Maria, Ciocea Filicuţa, Popa Camelia Pictură pe troițe, artă plastică naivă 

Posești Baciu Gheorghe Prelucrarea artistică a lemnului 

Predeal Sărari Iamandei Nicolae Prelucrarea artistică a lemnului 
(sculptură în lemn) 

Teișani Popa Ion Hamuri pentru cai 

Măneciu Adrian Mihaiu Creator instrumente de suflat 
(fluiere) 

Sursa: www.cjcph.ro 

Zona turistică Drumul Vinului   

Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 

Mizil 

Dorin Jan Textile și port popular 

Ciuraru Nicolae, Lache Ionuţ, 
Cazacu Gelu 

 

Prelucrarea artistică a lemnului 
 

Cojanu Nicolae (pictură) Artă plastică naivă 

Urlați Nichifor Constantin Dogărit 
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Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 
Chiojdeanca Marinescu Ana, Dudu Viorica, Aron 

Elisabeta 
Țesutul cuverturilor 

Salcia 

Frâncu Ana, Drăgan Ioana, Gherghe 
Iulia, Gherghe Maria 

Vasile 

Textile și port popular 
 
 

Vlad Mihail, Frâncu Constantin, 
Radu Florin, Nichifor Ion, Nichifor 

Prelucrarea artistică a lemnului 
 

lad Traian, Tîrlea Constantin, 
Militaru Constantin 

Prelucrarea artistică a metalului, a 
pietrei, a osului și a cornului 

Surani 

Păun Elena, Duţă Monica, Stoica 
Elena 

Textile și port popular 

Preda Margareta, Lungu Margareta Broderie 

Predeleanu Nicolaie, Spătaru 
Costel, Spătaru Ion, Niţă Gheorghe 

Prelucrarea artistică a lemnului 

Sursa: www.cjcph.ro 

Municipiul Ploiești și împrejurimi 

Localitatea Meșteri populari Meșteșugul 
Ploiești Petre Ghițeanu Meșter cioplitor în lemn (sculptură 

linguri de lemn) 

Cocorâștii Mislii Atelierul „Visul Verde” Țesut și brodat 

Poienarii Burchii 

Ilie Gina-Loredana (pictor, 
restaurator biserici, monumente 

istorice), Marin Ioana (pictor, 
membru al Uniunii Artiştilor 

Plastici, Filiala Bucureşti) 

Artă plastică naivă 

Scorțeni Pîrvu Mihai Prelucrarea artistică a lemnului 

Sursa: www.cjcph.ro 

 

Evenimente cultural-artistice și sportive  

În vederea sprijinirii meșteșugarilor și 
activităților tradiționale locale, Centrul Județean 
de Cultură Prahova și Consiliul Județean Prahova 
organizează în fiecare an în municipiul Ploiești, 
“Târgul Meșteșugurilor Tradiționale”, eveniment 
care are ca principal scop revitalizarea și 
sprijinirea meșteșugurilor arhaice autentice. 
Sunt expuse produse și meșteșuguri tradiționale 
precum olărit, cojocărit, cioplit și sculptură în 
lemn, cusături și țesut costume populare, pictură 
pe lemn, rotărie, harnașamente căruțe, 
crestături în lemn, țesut covoare, colaje din paie, 
realizarea de opinci și lumânări decorative din 
ceară, pictură naivă pe pânză, precum și 
gastronomie tradițională.  

Totodată, Centrul Județean de Cultură Prahova 
vine în sprijinul păstrării și promovării zestrei 
culturale tradiționale a județului printr-o serie de 
programe și proiecte culturale, cum ar fi: 

• Programul „Un patrimoniu pentru 
viitor”/Proiectul „Rădăcini” - proiect de 

cercetare, reconstituire și conservare a 
patrimoniului cultural, care urmărește 
evidențierea valorilor culturii populare 
tradiționale; 

• Programul „Un patrimoniu pentru 
viitor”/Proiectul „Valori de patrimoniu” 
urmărește oferirea publicului prahovean 
ocazia de a lua contact cu valorile 
patrimoniului cultural local, prin 
evenimente specifice, care să îl apropie de 
domeniul cultural tradițional; 

• Programul „Repere culturale”/Proiectul 
„Ethnos” - vizează îndrumarea 
metodologică și profesionalizarea 
animatorilor culturali din cadrul 
așezămintelor culturale din județul 
Prahova; 

• Programul „Culturalia”/Proiectul „Tradiții” 
are ca scop familiarizarea tinerilor cu 
valorile patrimoniului cultural românesc 
prin intermediul unor ateliere de lucru, 
expoziții, lecții deschise; 
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• Programul "Repere culturale”/Proiect 
Colocviul „Coregrafia dansului tradițional 
astăzi”, vizează îndrumarea metodologică 
a coregrafilor, ansamblurilor folclorice, 
animatorilor culturali din cadrul 
așezămintelor culturale; 

• Programul "Datina” /Proiect Festivalul 
concurs național de folclor „Salba 
Prahovei” – susține promovarea și 
valorificarea folclorului autentic; este 
realizat în colaborare cu reprezentanții 
Casei de Cultură din comuna Plopeni. 

În vederea promovării tradițiilor și 
meșteșugurilor locale, în județul Prahova sunt 
organizate o serie de evenimente, cum ar fi zilele 
localităților, serbări câmpenești, festivaluri 
folclorice, dar totodată sunt sprijinite și anumite 
ansambluri folclorice locale (ex: Ansamblul 
folcloric „Perinița” - municipiul Ploiești, 
Ansamblul folcloric „Tradiție și Continuitate” – 
comuna Gorgota, Grupul vocal „Ciobănașul” – 
comuna Starchiojd, Moisică Țeavă – rapsod 
popular din comuna Starchiojd, Ansamblul 
folcloric „Izvorașul” – comuna Izvoarele, 
Ansamblul folcloric „Doina Prahovei” – Brazi, 
Ansamblul „Mugurașii” – municipiul Ploiești, 
Ansamblul folcloric „Măgura Prahovei” – 
comuna Adunați, Ansamblul folcloric „Rapsodia 
Prahovei" al Palatului Copiilor din municipiul 
Ploiești). 

Gastronomia specifică județului Prahova se 
caracterizează prin preparate tradiționale de 
excepție. Potrivit Direcției Județene pentru 
Agricultură Prahova la nivelul județului sunt 
înregistrați numeroși producători, procesatori și 
comercianți de produse sau rețete tradiționale.  

Astfel, în zona turistică Valea Prahovei, la 
capitolul „Produse montane” sunt înregistrate 
următoarele produse: brânză de burduf, telemea 
de vacă, lapte de vacă, cașcavea țărănească 

Morărescu – comuna Talea; fluștuc de păstrăv 
curcubeu, ficat de păstrăv Zamorean, păstrăv în 
osânză de legume, păstrăv murărit pe Zamora, 
tocană de păstrăv jăruit cu legume, păstrăv în 
zamă de roșii, păstrăv prăvălit și proțăpit, păstrăv 
jăruit, păstrăv Zamorean – oraș Bușteni.  

În zona turistică Valea Doftanei sunt înregistrate 
la capitolul „Produse montane” trei categorii de 
brânzeturi: “Cașcaval țărănesc Valdostana”, 
“Brânză de burduf Valdostana” şi “Cașcavea 
Valdostana” - comuna Valea Doftanei, satul 
Teșila. Acestora li se mai adaugă cașcaval, brânză 
de burduf, cașcavea afumată de la Stâna lui 
Rareș, telemea și lapte de la Stâna lui Rareș, 
cârnați de păstrăv Doftana, zacuscă de păstrăv 
Doftana - comuna Valea Doftanei. La capitolul 
produse ecologice, renumită este rețeta de 
pâine albă cu cartofi care se produce în comuna 
Telega. 

În zona turistică Valea Teleajenului sunt 
înregistrate rețete de produse ecologice cum ar 
fi: chefir, lapte bătut, sana - orașul Boldești-
Scăieni, lapte de Groșani - orașul Slănic. 

Rețete de produse ecologice apreciate se găsesc 
și în zona turistică Drumul Vinului, și anume: 
cabanos, mușchi file afumat, crenvurști cu carne 
de vită – comuna Filipeștii de Pădure, ciolan 
presat- comuna Ceptura. 

Turismul este susținut prin organizarea unor 
evenimente cultural-artistice și sportive care au 
devenit o tradiție, unele având rolul de a oferi noi 
motive de călătorie potențialilor turiști, în timp 
ce altele reprezintă un factor suplimentar de 
atracție pentru turiștii deja sosiți în cadrul 
destinației. 

O serie de evenimente cultural-artistice și 
sportive sunt organizate în zonele turistice din 
cadrul județului Prahova.  

Zona turistică Valea Prahovei  

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
Azuga iulie Surmont Mountain Bike Challenge Sportiv 

Azuga octombrie Festivalul Azuga Cultural-sportiv 

Azuga octombrie Azuga Trail Race Sportiv 

Bușteni februarie Cupa Mondială de Escaladă pe Structură 
de Gheaţă 

Sportiv 

Bușteni aprilie Coregrafia Dansului Tradițional  Dans 

Bușteni august Salonul de Umor “Ridendo Dicere Verum” Cultural 

Bușteni Iunie Festivalul Național al Teatrelor de Revistă Teatru 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

104 
 

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
pentru Copii 

Bușteni iulie Ziua imnului național Cultural 

Bușteni august Moto Xcountry Festival Sportiv 

Bușteni august Festivalul George Enescu Muzică 

Bușteni septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu 
material și imaterial 

Bușteni august Ziua Limbii Române Cultural 

Sinaia februarie Winter Air Sports Sportiv 

Sinaia iulie Festivalul Internaţional de Chitară Clasică Muzică 

Sinaia iulie On Top of the World - Bike Fest Sportiv 

Sinaia iulie Campionat Național de Viteză în Coastă Sportiv 

Sinaia iulie „Summer Music Academy” Dinu Lipatti Muzică 

Sinaia august Festivalul George Enescu Muzică 

Sinaia august Festivalul “Film 4 Fun” Cultural 

Sinaia septembrie Festivalul „Sinaia Forever” Muzică 

Sinaia decembrie Gala Campionilor Federației Române de 
Automobilism „Sportiv Rally Show” 

Sportiv 

Zona turistică Valea Doftanei      

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
Câmpina mai Concursul de creaţie literară "Geo Bogza"  Cultural 

Câmpina iunie Festivalul folcloric "Hora Prahoveană"  Cultural - patrimoniu 
material și imaterial 

Câmpina iulie Tabăra de pictură "Câmpina, dragostea 
mea" 

Expoziție cultural 

Câmpina iulie Sărbătoarea celor două Iulii Cultural 

Câmpina august Festivalul de Arte Muzică 

Câmpina septembrie Festivalul de Fotografie Secvențe Expoziție 

Câmpina septembrie Târg de artă  Cultural 

Câmpina septembrie Serbările toamnei Muzică - cultural 

Câmpina septembrie Concursul de pictură "Câmpina 24h" Cultural 

Câmpina octombrie Galele APLER Cultural 

Brebu Iulie Ziua imnului național Cultural 

Brebu septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu 
material și imaterial 

Brebu august Ziua Limbii Române Cultural 

Valea Doftanei septembrie Festivalul Caşcavelei Cultural – gastronomie 
specifică 

Zona turistică Valea Teleajenului 

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
Vălenii de Munte iulie Ziua imnului național Cultural 

Vălenii de Munte august Ziua limbii Române Cultural - patrimoniu material și 
imaterial 

Vălenii de Munte septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu material și 
imaterial 

Zona turistică Drumul Vinului 

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
Plopeni august Festival/ Concurs Internațional de 

Epigrame 
Cultural 

Filipeștii de Târg iulie Ziua imnului național Cultural 

Filipeștii de Târg septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu material 
și imaterial 
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Filipeștii de Târg august Ziua Limbii Române Cultural 

Valea Călugărească martie Expoziție țesătură tradițională, motiv 
și inspirație 

Cultural - patrimoniu material 
și imaterial 

Valea Călugărească septembrie Festivalul vinului Cultural, muzică 

Bucov august Ziua Limbii Române Cultural 

Bucov septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu material 
și imaterial 

Urlați mai Maratonul vinului „Marvin” Sportiv 

Urlați august Ziua Limbii Române Cultural 

Urlați septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu material 
și imaterial 

Urlați octombrie Zilele toamnei la Urlați Cultural, muzică 

Păulești septembrie Sărbătoarea Magnoliei Cultural, muzică 

Boldești-Scăieni octombrie Festivalul Toamnei Cultural, muzică 

 

Municipiul Ploiești 

Localitatea  Luna Eveniment Profil 
Ploiești ianuarie Cenaclul literar I.L. Caragiale Cultural 

Ploiești ianuarie Ziua culturii naționale Cultural - poezie 

Ploiești februarie Concert folcloric de Dragobete Muzică 

Ploiești mai Ziua internațională a  muzeelor Cultural 

Ploiești mai Cupa Emmedue Sport (MTB) Sportiv 

Ploiești mai Festivalul - Concurs Național de 
Muzică Ușoară „Vocea Prahovei 

Muzică 

Ploiești mai Zilele Ploieștiului Cultural -Muzică 

Ploieşti iunie Festivalul Naţional de Teatru 
Toma Caragiu 

teatru 

Ploiești iulie Expoziția costumelor populare 
muntenești 

Cultural  

Ploiești iulie Ziua imnului național Cultural 

Ploiești august Festivalul Artelor „Nichita la 
Echinocțiu” 

Cultural - poezie 

Ploiești august Ziua Limbii Române Cultural 

Ploiești septembrie Ziua europeană a patrimoniului Cultural - patrimoniu 
material și imaterial 

Ploiești septembrie Festivalul de Fotografie 
„Secvențe” 

Expoziție 

Ploiești octombrie Târgul meșteșugurilor tradiționale Expoziție 

Ploiești noiembrie Concert simfonic Muzică 

Ploiești decembrie Festival / Concurs Național de 
Pian 

Cultural – muzică 

Tomșani aprilie Barbu Ştefănescu Delavrancea. 
Medalion literar 

Cultural 

Tomșani mai Serbarea florilor Cultural, muzică 
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Figură 13: Distribuția resurselor turistice naturale și antropice pe teritoriul Județului Prahova 
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5.2. Structuri de cazare turistică  
 

Pentru simplitate, numite uzual „unități de 
cazare”, structurile de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare47 (sau pe scurt structurile de 
cazare) reprezintă poate cea mai importantă 
componentă a unui produs turistic. În mod 
practic, dezvoltarea turismului este condiționată 
de existența unităților de cazare și vice-versa.  

Indicatorii statistici care fac referire la unitățile 
de cazare sunt reprezentați în statistica oficială 
din România (datele Institutului Național de 
Statistică – INS); aceștia sunt: numărul de unități, 
numărul de locuri existente (la 31 iulie) și 
numărul de locuri în funcțiune (exprimate ca 
locuri-zile și obținute practic prin multiplicarea 
numărului de locuri cu numărul de zile când 
acestea au funcționat). 

În ultimii 10 ani, în județul Prahova au activat în 
medie peste 300 de unități de cazare, număr ce 
a cunoscut o serie de fluctuații pe un trend 
general de ușoară creștere (vezi Tabelul 15). 
Totuși debutul pandemiei în anul 2020 a 
determinat și o scădere față de anul precedent, 
atât a numărului de unități, cât și a capacității lor 
de cazare existente și în funcțiune. Mai precis, în 
anul 2020, la 31 iulie în județ erau cu 13,3% mai 
puține unități de cazare comparativ cu anul 
precedent și cu 14,1% mai puține locuri de 
cazare; totodată în funcțiune au fost cu puțin 
peste 30% mai puține locuri de cazare față de 
2019. O mică redresare se poate observa în anul 
2021 când au existat mai multe unități de cazare 
comparativ cu anul precedent, dar numărul 
acestora a fost încă departe de nivelul atins 
înainte de pandemie, în 2019.  

Comparativ cu situația la nivel național, se poate 
spune, pe baza datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică, că județul Prahova a avut 
în perioada 2012-2021 o dinamică inferioară de 
dezvoltare a capacității de cazare. Mai precis, 
procentul de creștere a numărului de unități de 

cazare din județ în anul 2021 comparativ cu 2012 
a fost de 15,3% inferior cu mult nivelului din 
România (+57.1%); același lucru este valabil și în 
cazul numărului de locuri existente (+0,8% vs. 
2+1,1%), cât și a numărului de locuri în funcțiune 
(-4,9% vs. +5,1%). De asemenea, se observă că în 
2021 capacitatea de cazare existentă din județ a 
fost încă inferioară nivelului de dinainte de 
pandemie din 2019 (-9,4%) în contrast cu situația 
la nivel național când capacitatea de cazare a fost 
puțin mai mare în 2021 față de 2019 (+2,2%). 

Explicațiile acestei situații sunt multiple și țin 
îndeosebi de caracteristicile specifice județului și 
de tipologia produselor turistice existente aici. 
De exemplu, este de așteptat ca marile hoteluri 
profilate pe segmentul de turism de afaceri să fi 
fost afectate într-o mai mare măsură de efectele 
pandemiei decât micile unități de cazare.  

Se poate observa în județul Prahova, în ultimii 10 
ani, o evoluție oarecum similară a capacității de 
cazare în funcțiune comparativ cu capacitatea 
de cazare existentă (vezi Figura 14). Astfel chiar 
înainte de pandemie, începând cu 2018, atât 
capacitatea de cazare în funcțiune, cât și 
capacitatea de cazare existentă din județ, 
cunoaște o ușoară scădere urmând evident un 
declin accentuat în 2020 și o ușoară revenire în 
2021. Prin urmare, se poate conchide existența 
unei corelații puternice dintre cei doi indicatori 
dată de numărul mediu de zile când unitățile de 
cazare au funcționat. Astfel, s-a estimat că în 
județul Prahova, în medie48, unitățile de cazare 
au funcționat 353 de zile în 2019, 284 în 2020 și 
332 în 2021. De remarcat că aceste valori sunt 
mult superioare nivelului estimat la nivel 
național de 249 de zile în 2019, 179 de zile în 
2020 și 214 zile în 2021. Desigur trebuie 
recunoscut că, în nivelul național, o puternică 
influență o are funcționarea sezonieră a 
unităților de cazare de pe litoral.  

 

 
47 Aceasta este terminologia oficială folosită în România de 
către (actualmente) Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului (a se vedea 
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) 
48 Estimarea s-a făcut în ipoteza că același număr de locuri 
de cazare existente la 31 iulie a fost pus la dispoziția 
turiștilor în fiecare lună din an. Această estimare este 

oarecum plauzibilă ținând cont că în 2020 au fost 2 luni 
declarate ca perioadă de stare de urgență datorată 
pandemiei când unitățile de cazare au fost în mare parte 
închise, iar valoarea estimată din 2020 a numărului mediu 
de zile de funcționare este cu peste 60 de zile mai mică 
decât cea din anul precedent. 
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Tabel 15: Capacitatea de cazare în Județul Prahova și România, 2012-2021 
 

Jud. Prahova România 

Anii Nr. 
unități 

Nr. locuri 
existente 

Nr. locuri în 
funcțiune  

(locuri-zile) 

Nr. unități Nr. locuri 
existente 

Nr. locuri în 
funcțiune  

(locuri-zile) 

2012 262 11.114 3.915.223 5.821 301.109 74.135.614 

2013 293 12.044 4.174.990 6.009 305.707 77.028.488 

2014 286 11.525 4.132.579 6.130 311.288 77.676.817 

2015 314 12.278 4.328.018 6.821 328.313 81.872.539 

2016 306 12.229 4.392.311 6.946 328.888 83.323.220 

2017 347 12.700 4.525.281 7.905 343.720 87.655.762 

2018 345 12.651 4.465.207 8.453 353.835 89.075.891 

2019 330 12.370 4.369.945 8.402 356.562 88.789.656 

2020 286 10.624 3.020.465 8.610 358.119 64.040.595 

2021 302 11.206 3.724.398 9.146 364.507 77. 947.656 

2019/2012 +26,0% +11,3% +11,6% +44,3% +18,4% +19,8% 

2020/2019 -13,3% -14,1% -30,9% +2,5% +0,4% -27,9% 

2021/2019 -8,5% -9,4% -14,8% +8,9% +2,2% -12,2% 

2021/2012 +15,3% +0,8% -4,9% +57,1% +21,1% +5,1% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-

table) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table) 

Figură 14: Evoluția capacității de cazare (nr. locuri) în Județul Prahova, 2012-2021 

Dintr-o altă perspectivă, este important de 
analizat și ponderea pe care o are capacitatea de 
cazare a județului Prahova în capacitatea de 
cazare turistică a României (vezi Figura 15). 
Aceasta arată importanța județului pentru 
turismul din România, din punct de vedere al 
componentei de cazare. Din păcate, se constată 
un ușor declin al ponderii capacității de cazare 

(atât cea existentă la 31 iulie, cât și cea în 
funcțiune) a județului Prahova de la nivelul 
maximal atins în 2013 de 3,9%, respectiv 5,4% la 
3,5%, respectiv 4,9% în 2019 și mai mult la 3,0%, 
respectiv 4,7% în anul pandemic 2020. Chiar 
dacă în 2021 se constată o ușoară revigorare a 
acestei ponderi (o creștere cu 0,1 puncte 
procentuale față de 2020), aceasta este una 
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destul de firavă și nu pare a fi în măsură, 
deocamdată, să indice o inversare a trendului de 
scădere a importanței capacității de cazare din 
județ pentru țara noastră. Cu alte cuvinte, se 
poate spune că, din perspectiva ritmului anual de 
creștere al capacităților de cazare în ultimii 10 
ani, județul Prahova nu a reușit să țină pasul cu 
dezvoltarea capacităților de cazare de la nivel 
național, iar acest lucru s-a reflectat în pierderea 
cotei sale de piață în materie de capacitate de 
cazare (existentă și în funcțiune). Este adevărat 
totuși că această pierdere a cotei sale de piață 
este una destul de mică, sub un punct procentual 
(0,9% în cazul capacității de cazare existente și 
0,7% în cazul capacității de cazare în funcțiune), 
iar tendința este una destul de evidentă. 

Cele mai recente date privind unitățile de cazare 
sunt oferite de Ministerul Antrenoriatului și 
Turismului (MAT) și se referă la unitățile de 
cazare care dețin un certificat de clasificare. 
Ultimele date fac referire la luna aprilie 2022. 
Pentru a avea o situație cât mai aproape de 
prezent în cadrul acestei secțiuni se vor folosi, în 
continuare, datele MAT. Totuși, trebuie 
menționat că datele MAT au o sferă de 
cuprindere mai largă acoperind și unități de 
cazare care nu sunt regăsite în statisticile INS – 

acesta este cazul tipologiei <camere de închiriat> 
și <apartamente de închiriat> precum și toate 
unitățile de cazare care au sub 5 locuri pat49.  

În luna aprilie 2022, conform bazei de date a 
MAT, în județul Prahova erau 937 de unități de 
cazare clasificate care dețineau împreună peste 
20 de mii de locuri de cazare (20.521). Din acest 
punct de vedere, județul Prahova ocupă locul 4 
pe țară, atât în ceea ce privește numărul de 
unități de cazare (după județele Constanța, 
Brașov și Suceava), cât și în ceea ce privește 
numărul de locuri (după județele Constanța, 
Brașov și municipiul București) (vezi Figura 16). 
Din punct de vedere al capacității de cazare 
(număr de locuri), conform datelor MAT, 
ponderea județului Prahova în total capacitate 
de cazare a fost de 3,9%, pondere ușor 
superioară județului Cluj (3,8%) și Suceava 
(3,5%). 

Totuși trebuie recunoscut că poziția pe locul 
patru în topul județelor din România este una 
onorantă pentru județul Prahova și arată un nivel 
bun de dezvoltare al turismului. Aproape două 
treimi (64,9%) din capacitatea de cazare a 
României se găsește practic în cele 10 județe 
prezentate în Figura 16.  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 15: Ponderea capacității de cazare a Județului Prahova în total capacitate de cazare din 
România, 2012-2021 

 
49  În acest context, în conformitate cu baza de date a MAT, 
trebuie spus că, în județul Prahova, exista (în aprilie 2022) 
un număr de 143 de unități de cazare având sub 5 locuri 
care cumulează 420 de locuri de cazare; totodată exista un 
număr de 313 unități de tip camere sau apartamente de 
închiriat (având cel puțin 5 locuri pat) care cumulează 4.195 

de locuri de cazare. Așadar, în total un număr de 456 de 
unități de cazare care cumulează 4.615 locuri de cazare nu 
fac practic obiectul cercetărilor privind capacitatea de 
cazare realizată de INS (acestea reprezentând 22,5% din 
numărul total de locuri de cazare din județ.) 
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Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) , date prelucrate 

Figură 16: Capacitatea de cazare (clasificată) din România – Top 10 județe, anul 2022 

Există o diversitate de tipuri de unități de cazare 
în județ (vezi Figura 17). Din punct de vedere 
strict al numărului de unități de cazare, cele mai 
multe sunt camerele și apartamentele de 
închiriat care reprezintă aproape jumătate (48%) 
din numărul total de unități, urmate de 
pensiunile turistice/agroturistice (26,7%) și 
hoteluri (9,4%). Totuși, dacă ne raportăm la 
capacitatea de cazare exprimată prin numărul de 
locuri (mai relevantă în analiză), primul loc este 
ocupat de hoteluri (35,8%), urmat de 
camere/apartamente de închiriat (22,4%) și 
pensiuni turistice/agroturistice (21,5%). Mai slab 
reprezentate sunt hostelurile (5,3%), motelurile 

(3,7%). O mențiune specială se impune în cazul 
camping-urilor și unităților similare acestora 
(căsuțe tip camping, spații de campare, parcele 
campare) care sunt doar în număr de 9 și 
reprezintă doar 1,4% din total capacitate de 
cazare din județ, exprimată prin numărul de 
locuri. În aceiași situație se află și cabanele 
turistice (10 cabane, 1,6%).  

De notat faptul că cele mai multe camping-uri și 
unități similare se găsesc la Cheia (77% din 
numărul total din județ), urmată la mare distanță 
de Valea Doftanei (13,5%). Sinaia este singura 
localitate din județ unde există tipologia hotel-
apartament (o singură astfel de unitate). Același 
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lucru este valabil pentru Breaza în cazul 
tipologiei popas turistic. Totodată Bănești și 
Câmpina sunt singurele localități care dețin 
unități de tip bungalow. Un alt aspect de 
subliniat este faptul că județul Prahova dispune 

doar de 8 pensiuni agroturistice, două la Valea 
Doftanei și câte una în localitățile Aluniș, 
Cocorăștii Mislii, Izvoarele, Măgureni, Poienarii 
Burchii, Provița de Sus și Șotrile. 

Număr unități 

 

Număr locuri 

  

 

  

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date 
prelucrate 

Notă: * cuprinde cumulat unități de tip hotel-apartament, popas turistic și bungalow. 

Figură 17: Distribuția capacităților de cazare clasificate din Județul Prahova pe tipuri de unități, anul 
2022 

În ceea ce privește categoria de confort a 
unităților de cazare din județ, majoritatea este 
constituită din unități de cazare cu un confort 
mediu (3 stele/flori/margarete); acest lucru este 
valabil atât la numărul de unități (60,6%), cât și 
la numărul de locuri (52,4%). În același timp, 
capacitatea de cazare clasificată la un nivel 
superior de confort este bine reprezentată la 4 
stele/flori/margarete (aproape 20%), dar mai 
puțin la 5 stele (3,5%). La polul opus, mai puțin 
de un sfert din capacitatea de cazare a județului 
este reprezentată cumulat de unitățile clasificate 
la 2 stele/flori margarete și o stea/margaretă 

(21,1%, respectiv 3,1%) – vezi Figura 18. 
Remarcabil este faptul că numărul de locuri de 
cazare clasificate la 5 stele/flori/margarete 
depășește numărul de locuri de cazare clasificat 
la o stea/margaretă (712 vs. 680). 

Comparativ cu situația la nivel național, județul 
Prahova se situează într-o poziție mai favorabilă 
din perspectiva gradului de confort al unităților 
de cazare (vezi Figura 19). Astfel, unitățile de 
cazare clasificate la 4 stele/flori/margarete se 
găsesc în județ într-o proporție mai mare 
comparativ cu situația la nivelul țării, diferența 
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fiind de peste 3 puncte procentuale (19,7% vs. 
16,3%). 

Același lucru este valabil și în cazul capacității de 
cazare clasificate la 5 stele, diferența fiind de 
peste un punct procentual (3,5% vs. 2,2%). La 
polul opus, în județul Prahova, ponderea 

capacităților de cazare clasificate la o 
stea/margaretă este situată la mai puțin de 
jumătate din valoarea înregistrată la nivel 
național (3,3% vs. 7,2%). În ceea ce privește 
capacitățile de cazare clasificate la 3 stele/flori 
/margarete procentele sunt relativ apropiate, 
diferența fiind de sub un punct procentual. 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 18: Distribuția capacităților de cazare clasificate din Județul Prahova pe categorii de confort, 
anul 2022 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 19: Distribuția capacității de cazare (nr. locuri) pe categorii de confort: Județul Prahova 
comparativ cu România, anul 2022 
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Nu în ultimul rând, este important de analizat și 
distribuția teritorială a capacităților de cazare la 
nivel de localitate (Unitate Administrativ 
Teritorială - UAT). Un număr de 49 de localități 
aveau cel puțin o unitate de cazare clasificată de 
MAT (vezi Tabelul 16). Dacă ne raportăm la 
numărul total de UAT-uri din județul Prahova 
(104, din care 2 municipii, 12 orașe și 90 de 
comune50), se poate spune că mai puțin de 
jumătate din localitățile județului dispuneau de 
capacități de cazare. De asemenea, toate 
localitățile urbane51 aveau capacități de cazare și 
puțin mai mult de o treime din numărul de 
comune din județ (35) aveau astfel de capacități. 

Se constată o puternică concentrare a capacității 
de cazare în cele trei stațiuni montane de pe 
Valea Prahovei (Sinaia, Bușteni și Azuga) care 
dețin cumulat 61,1% din numărul de locuri de 
cazare și 68,4% din numărul de unități de cazare 
din județ. Dacă la acestea se mai adaugă și 
municipiul Ploiești și stațiunea montană Cheia, 
atunci mai mult de trei sferturi din capacitatea 
de cazare a județului este concentrată în 5 UAT-
uri. Se constată că 10 UAT-uri dețin aproape 90% 
din capacitatea de cazare (88,4% locuri și 88,3% 
la unități de cazare). În acest top se regăsesc, pe 
lângă localitățile mai sus menționate, și stațiunile 
turistice din zona subcarpatică a județului, 
respectiv Breaza, Slănic și Vălenii de Munte, 
precum și localitatea montană Valea Doftanei și 
municipiul Câmpina. La polul opus, un număr de 
36 de localități dețin o pondere neglijabilă - 
fiecare sub 1% din total capacitate de cazare a 
județului, cele mai multe dintre acestea (34) 

având fiecare sub 5 unități de cazare.  

De asemenea, este important de evaluat și 
prezența unităților de cazare pe cele trei trasee 
tematice propuse oficial de Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova: 
Drumul vinului, Drumul voievozilor și Drumul 
fructelor. Astfel, din cele 13 UAT-uri propuse pe 
Drumul vinului52 doar 7 UAT-uri aveau unități de 
cazare clasificate: Băicoi, Boldești-Scăieni, 
Bucov, Valea Călugărească, Urlați, Gura Vadului, 
Călugăreni; în schimb pe Drumul voievozilor53 
din cele 10 UAT-uri propuse, doar 4 dețin unități 
de cazare clasificate, acestea fiind Gorgota, 
Brazi, Târgșoru Vechi, Ariceștii Rahitvanii. O mai 
bună reprezentare este pe Drumul fructelor54 
unde din cele 13 UAT-uri, 11 au unități de cazare 
clasificate: Breaza, Poiana Câmpina, Câmpina, 
Cornu, Brebu, Telega, Slănic, Vălenii de Munte, 
Posești, Bătrâni, Starchiojd. În ceea ce privește 
capacitatea de cazare totală deținută de aceste 
localități de pe aceste trasee, aceasta este una 
foarte modestă pentru Drumul voievozilor (214 
locuri, reprezentând 1% din numărul total de 
locuri din județ) și Drumul vinului (422 de locuri 
și 2,1%), iar pentru Drumul fructelor fiind puțin 
mai bine reprezentată (2.616 locuri, 
reprezentând 12,7%). 

Doar 11 localități aveau cel puțin 10 unități de 
cazare. În același timp un număr de 4 localități 
dețineau între 5 și 9 unități de cazare: Blejoi, 
Bărcănești, Comarnic și Telega (vezi Figura 20). 
De remarcat ecartul semnificativ între stațiunile 
Sinaia și Bușteni și restul de localități din județ. 

Tabel 16: Detalierea capacității de cazare din Județul Prahova pe localități, anul 2022 

Nr. 
crt. 

Localități  Unități de cazare Locuri de cazare 

Număr Pondere Număr Pondere 

1 Sinaia 222 23,7% 6.278 30,6% 

2 Bușteni 357 38,1% 5.122 25,0% 

3 Ploiești 38 4,1% 1.924 9,4% 

4 Azuga 62 6,6% 1.146 5,6% 

5 Cheia (Măneciu55) 43 4,6% 1.074 5,2% 

6 Breaza 33 3,5% 682 3,3% 

7 Slănic 18 1,9% 680 3,3% 

 
50 https://cjph.ro/judetul-prahova/prezentare-generala-
judetul-prahova/ 
51 Este vorba de municipiile Câmpina și Ploiești și orașele 
Azuga, Băicoi, Boldești-Scăeni, Breaza, Bușteni, Comarnic, 
Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlați și Vălenii de Munte. 
52 http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/19/circuite-
recomandate/drumul-vinului 
53 http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/20/circuite-
recomandate/drumul-voievozilor 

54 http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/21/circuite-
recomandate/drumul-fructelor 
55 Stațiunea Cheia aparține administrativ de comuna 
Măneciu (este localitate componentă a comunei Măneciu). 
În cvasi-majoritatea cazurilor unitățile sunt amplasate în 
Cheia, motiv pentru care s-a optat pentru sintagma <Cheia 
(Măneciu)> în detrimentul folosirii doar a denumirii oficiale 
Măneciu.  
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Nr. 
crt. 

Localități  Unități de cazare Locuri de cazare 

Număr Pondere Număr Pondere 

8 Vălenii de Munte 11 1,2% 440 2,1% 

9 Valea Doftanei 27 2,9% 399 1,9% 

10 Câmpina 16 1,7% 387 1,9% 

11 Blejoi 9 1,0% 265 1,3% 

12 Bărcănești 9 1,0% 252 1,2% 

13 Cornu 13 1,4% 246 1,2% 

14 Plopeni 3 0,3% 144 0,7% 

15 Păulești 3 0,3% 133 0,6% 

16 Târgşoru Vechi 3 0,3% 103 0,5% 

17 Boldești-Scăeni 3 0,3% 93 0,5% 

18 Brazi 1 0,1% 89 0,4% 

19 Urlați 2 0,2% 88 0,4% 

20 Comarnic 7 0,7% 87 0,4% 

21 Florești 2 0,2% 84 0,4% 

22 Băicoi 3 0,3% 81 0,4% 

23 Bucov 3 0,3% 70 0,3% 

24 Bănești 4 0,4% 65 0,3% 

25 Izvoarele 4 0,4% 57 0,3% 

26 Telega 5 0,5% 56 0,3% 

27 Poiana Câmpina 2 0,2% 44 0,2% 

28 Valea Călugărească 1 0,1% 40 0,2% 

29 Ceptura 2 0,2% 38 0,2% 

30 Gura Vadului 2 0,2% 38 0,2% 

31 Talea 2 0,2% 32 0,2% 

32 Brebu 4 0,4% 30 0,1% 

33 Cerașu 3 0,3% 30 0,1% 

34 Posești 1 0,1% 28 0,1% 

35 Aluniș 2 0,2% 24 0,1% 

36 Șotrile 2 0,2% 21 0,1% 

37 Gorgota 1 0,1% 16 0,1% 

38 Măgureni 1 0,1% 16 0,1% 

39 Mizil 1 0,1% 16 0,1% 

40 Surani 1 0,1% 16 0,1% 

41 Cocorăștii Mislii 1 0,1% 14 0,1% 

42 Călugăreni 3 0,3% 12 0,1% 

43 Starchiojd 1 0,1% 12 0,1% 

44 Albești-Paleologu 1 0,1% 11 0,1% 

45 Bătrâni 1 0,1% 11 0,1% 

46 Poienarii Burchii 1 0,1% 8 0,0% 

47 Provița de Sus 1 0,1% 8 0,0% 

48 Aricești Rahtivani 1 0,1% 6 0,0% 

49 Lipănești 1 0,1% 5 0,0%  
TOTAL 937 100% 20.521 100% 

Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-
turism/), date prelucrate 

Notă: ordonarea s-a făcut în funcție de numărul de locuri de cazare 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-
turism/), date prelucrate 

Figură 20: Distribuția spațială a numărului de unități de cazare în localitățile din Județul Prahova, anul 
2022 

Și în ceea ce privește capacitatea de cazare 
(numărul de locuri), de departe se află stațiunile 
Sinaia și Bușteni, urmate la mai mare distanță de 
localitățile Ploiești, Azuga și Cheia (Măneciu), 
aceste trei localități având fiecare între 1000 și 
2000 de locuri de cazare (vezi Figura 21). Un 
număr de 33 de UAT-uri aveau fiecare sub 100 de 
locuri de cazare, iar 9 UAT-uri aveau fiecare între 
100 și 500 de locuri de cazare. Din această ultimă 
categorie se pot atesta viitoare stațiuni 
turistice56: Valea Doftanei, Câmpina, Cornu, 
Blejoi, Bărcănești, Târgşoru Vechi, Plopeni, 
Păulești și Vălenii de Munte (aceasta din urmă 
este deja atestată ca stațiune turistică de interes 
local). 

 
56 Desigur dacă acestea îndeplinesc și alte criterii legale prevăzute în HG 852/2008. 

În termeni absoluți, cele mai multe locuri de 
cazare din județ se găsesc la Sinaia (peste 6200), 
ceea ce reprezintă peste 30% din capacitatea de 
cazare a județului. Sinaia este urmată de 
stațiunea Bușteni (peste 5100 de locuri) cu 25% 
din capacitatea de cazare a județului (vezi Figura 
22). 

De remarcat că din cele 10 UAT-uri care sunt cel 
mai bine reprezentate din punct de vedere al 
capacităților de cazare din județ, 7 sunt atestate 
ca stațiuni turistice (4 de interes național: Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Slănic și 3 de interes local: 
Breaza, Vălenii de Munte, Cheia), 2 sunt localități 
urbane foarte importante (Ploiești ca reședință 
de județ și municipiul Câmpina), iar Valea 
Doftanei se poate constitui în mod sigur ca o 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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viitoare stațiune turistică. Restul de 39 de 
localități dețin împreună 11,6% din capacitatea 
de cazare a județului (în termeni absoluți 2.389 
de locuri de cazare). Cinci din cele zece UAT-uri 
de interes turistic se găsesc în zona montană a 

județului (Sinaia, Bușteni, Azuga, Valea Doftanei 
și Cheia), iar patru dintre acestea în zona 
subcarpatică (Câmpina, Breaza, Vălenii de Munte 
și Slănic), zona de câmpie fiind reprezentată doar 
de municipiul Ploiești. 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-
turism/), date prelucrate 

Figură 21: Distribuția spațială a locurilor de cazare în localitățile din Județul Prahova, anul 2022 

 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date 
prelucrate 

Figură 22: Capacitatea de cazare în Județul Prahova, pe stațiuni/principale localități, anul 2022 
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O analiză detaliată a capacităților de cazare a fiecăreia din cele 10 stațiuni/principale localități de interes este prezentată în cele ce urmează. De menționat că aceste 
10 localități sunt considerate și cele mai vizitate din județ57. 

Tabel 17: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Azuga, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 4 1 1 2   259 100 68 91   

Pensiune turistică 19  1 10 7 1 338   14 198 114 12 

Hostel 3   1 2  119    80 39  

Vilă turistică 3  1 2   58   30 28   

Camere/apartamente de închiriat 32   23 8 1 362   - 280 74 8 

Căsuțe tip camping 1  1    10   10    

Total 62 1 4 38 17 2 1146 100 122 677 227 20 

Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 

  

Figură 23: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Azuga Figură 24: Distribuția pe categorii de clasificare în Azuga 

 
57 http://www.visitprahova.ro/descopera-prahova/6/cele-mai-vizitate-localitati 
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Tabel 18: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Bușteni, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 10   6 4  717    535 182 41 

Pensiune turistică/Pensiune turistică urbană 66 2 12 38 12 2 1189 26 241 669 212  

Hostel 7   5 1 1 283    151 34 98 

Vilă turistică 32 3 2 17 10  541 18 33 323 167  

Motel 1   1   24    24   

Cabană turistică 2    1 1 88     32 56 

Camere/apartamente de închiriat 237   147 83 7 2240    1472 711 57 

Spații de campare/Parcele de campare 2     2 40     40  

Total 357 5 14 214 111 13 5122 44 274 3174 1378 252 

Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 

 

Figură 25: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Bușteni Figură 26: Distribuția pe categorii de clasificare în Bușteni 
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Tabel 19: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Sinaia, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 28 1 11 12 4  3367 49 2327 735 256  

Hotel-apartament 3  1 2   118   32 86   

Pensiune turistică 47 5 9 25 8  859 107 168 479 105  

Hostel 2   2   204    204   

Motel 2    2  82     82  

Vilă turistică 29 2 7 17 3  517 28 104 335 50  

Cabană turistică 2   1 1  45    33 12  

Camere/apartamente de închiriat 109  1 88 19 1 1086   18 892 165 11 

Total 222 8 29 147 37 1 6278 184 2649 2764 670 11 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

Figură 27: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Sinaia 

 

Figură 28: Distribuția pe categorii de clasificare în Sinaia 
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Tabel 20: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Breaza, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 2   1  1 80    50  30 

Pensiune turistică 14  2 9 3  242   46 150 46  

Hostel 1    1  36     36  

Vilă turistică 4   4   52    52   

Motel 1    1  48     48  

Popas turistic 1   1   108    108   

Camere/apartamente de închiriat 10   8 2  116    100 16  

Total 33  2 23 7 1 682  46 460 146 30 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 
Figură 29: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Breaza 

 

Figură 30: Distribuția pe categorii de clasificare în Breaza 
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Tabel 21: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Câmpina, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 5   3 1 1 205    113 38 54 

Pensiune turistică 5  1 3 1  69   10 39 20  

Motel 1    1  33     33  

Camere/apartamente de închiriat 4   3 1  76    58 18  

Bungalow 1   1   4    4   

Total 16  1 10 4 1 387  10 214 109 54 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 
Figură 31: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Câmpina 

 

Figură 32: Distribuția pe categorii de clasificare în Câmpina 
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Tabel 22: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Cheia (Măneciu), anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 3   1 2  146    72 74  

Pensiune turistică 28  3 14 11  443   66 261 116  

Hostel 1    1  20     20  

Vilă turistică 2   1 1  44    24 20  

Cabană turistică 4   2 1 1 162    64 61 37 

Camping/Căsuțe tip camping 3   1 1 1 228    60 140 28 

Camere/Apartamente de închiriat 2   1 1  31    19 12  

Total 43  3 20 18 2 1074  66 500 443 65 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 
Figură 33: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Cheia (Măneciu) 

 

 
Figură 34: Distribuția pe categorii de clasificare în Cheia (Măneciu) 
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Tabel 23: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Slănic, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 5   3 2  464    195 269  

Pensiune turistică 5  2 3   76   24 52   

Vilă turistică 2   2   72    72   

Camere/Apartamente de închiriat 6   5 1  68    62 6  

Total 18  2 13 3  680  24 381 275  
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

Figură 35: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Slănic 

 

Figură 36: Distribuția pe categorii de clasificare în Slănic 
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Tabel 24: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Vălenii de Munte, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 3  1 2   252   94 158   

Pensiune turistică 3   2 1  83    43 40  

Hostel 2   1  1 54    34  20 

Camere/Apartamente de închiriat 3   2  1 51    26  25 

Total 11  1 7 1 2 440  94 261 40 45 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 

Figura 37: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Vălenii de Munte 

 

 

Figură 38: Distribuția pe categorii de clasificare în Vălenii de Munte 
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Tabel 25: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Valea Doftanei, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 11 1 2 6 2  214 20 17 141 36  

Pensiune turistică/agroturistică 2   1 1  31    16 15  

Vilă turistică 1   1   20    20   

Căsuțe tip camping 2   1 1  14    6 8  

Camere de închiriat 11   7 4  120    79 41  

Total 27 1 2 16 8  399 20 17 262 100  
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 

Figură 39: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Valea Doftanei 

 

 

Figură 40: Distribuția pe categorii de clasificare în Valea Doftanei 
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Tabel 26: Tipologia și categoria de clasificare a capacității de cazare în Ploiești, anul 2022 

 Număr unități de cazare Număr locuri de cazare 

Total 5* 4* 3* 2* 1* Total 5* 4* 3* 2* 1* 

Hotel 19 1 3 12 3  1466 268 345 631 222  

Pensiune turistică 4   4   82    82   

Hostel 4   1 2 1 189    28 140 21 

Motel 1    1  67     67  

Vilă turistică 2  2    28   28    

Camere/apartamente de închiriat 8   7 1  92    88 4  

Total 38 1 5 24 7 1 1924 268 373 829 433 21 
Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – accesat în luna aprilie 2022 
 

 

 
Figură 41: Distribuția pe tipuri de unități de cazare în Ploiești 

 

Figură 42: Distribuția pe categorii de clasificare în Ploiești 
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În ceea ce privește tipologia unităților de cazare 
ale celor 10 cele mai importante localități (UAT-
uri) de interes turistic din județul Prahova, din 
punct de vedere al locurilor de cazare (un 
indicator cu o relevanță mai mare) se pot 
observa următoarele (vezi Figura 43): 

• Hotelul ca tip de unitate de cazare este 
predominant în Ploiești (76,2%), Slănic 
(68,2%), Vălenii de Munte (57,3%), 
Sinaia (53,6%) și Câmpina (53%); 

• Stațiunile Bușteni și Azuga se remarcă 
prin cea mai mare pondere a camerelor 
și apartamentelor de închiriat (43,7% și 
31,6%); 

• Pensiunile turistice/agroturistice sunt cu 
cea mai mare pondere în stațiunea Cheia 
(41,2%), localitatea montană Valea 
Doftanei (53,6%) și Breaza (35,5%); 

• Deținând locul secund în distribuția 
capacității de cazare, unitățile de tip 
camere și apartamente de închiriat sunt 
bine reprezentate în Valea Doftanei 
(30,1%), Câmpina (19,6%), Sinaia 
(17,3%) și Breaza (17,0%); 

• În cadrul categoriei reziduale <Alte tipuri 
de unități>, se remarcă stațiunea 
turistică montană Cheia, cu o pondere 
de 21,2% a capacităților de cazare de tip 
camping și 15,1% pentru cabane 
turistice; 

• Stațiunile cu cea mai mare diversitate a 
tipurilor de unități de cazare sunt Sinaia 
și Bușteni (ambele având 8 tipologii), la 
polul opus aflându-se stațiunile Slănic și 
Vălenii de Munte (ambele cu doar 4 
tipologii). 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 
* categorie reziduală ce cuprinde camping/căsuțe tip camping (Azuga, Cheia, Valea Doftanei), popas turistic 

(Breaza), cabane turistice (Bușteni, Sinaia, Cheia), spații de campare/parcele de campare (Bușteni), bungalow-uri 
(Câmpina). 

Figură 43: Distribuția locurilor de cazare, pe stațiuni/principale localități și tipuri de unități de cazare, 
2022 

Referitor la categoria de confort a unităților de 
cazare (din perspectiva locurilor de cazare 
clasificate), în cele 10 cele mai importante 
localități (UAT-uri) de interes turistic din județul 
Prahova se pot conchide următoarele: 

• În toate cele 10 localități analizate 
categoria medie de confort (3 stele) se 
situează pe primul loc din punct de 
vedere al numărului de locuri de cazare, 

procente mai mari fiind înregistrate în 
Breaza (67,4%), Valea Doftanei (65,7%) 
și Bușteni (62%); totuși, de precizat că 
sunt localități unde mai puțin de 
jumătate din capacitatea lor de cazare 
era clasificată la 3 stele: Ploiești (43,1%), 
Sinaia (44,0%) și Cheia (46,6%).  

• Sinaia se remarcă de departe ca fiind 
stațiunea cu gradul de confort cel mai 
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ridicat, 42,2% din totalul capacității sale 
de cazare fiind clasificate la 4 stele. De 
fapt, aceasta este singura localitate unde 
categoriile superioare de confort (4 și 5 
stele) dețin o pondere mai mare decât 
categoria medie de confort de 3 stele 
(45,1% vs. 44%); 

• De remarcat și orașul Ploiești unde o 
treime din capacitatea de cazare se 
găsește la o categorie de confort 

superior (4 și 5 stele); 

• La polul opus sunt localități unde 
categoriile inferioare de confort (1 și 2 
stele) sunt bine reprezentate: Cheia 
(47,3%), Câmpina (42,1%) și Slănic 
(40,4%); de fapt în categoria superioară 
de confort Cheia are doar trei pensiuni 
clasificate la 4 stele, Slănic două pensiuni 
și Câmpina o pensiune.  

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 44: Distribuția locurilor de cazare, pe stațiuni/principale localități și categorii de confort, 2022 

Nu în ultimul rând, este importantă și analiza 
distribuției fiecărei categorii de confort din județ 
pe localități componente. În acest sens, pentru 
sintetizare, se vor folosi unele agregări ale 
categoriilor de confort în trei categorii (vezi 
Figura 45). Se observă următoarele: 

• Sinaia este stațiunea care concentrează 
cea mai mare capacitate de cazare de 
confort superior din județ (aproape 60%). 
De menționat că aproape 85% din 
capacitatea de cazare clasificată la 4 și 5 
stele se găsește în 4 localități (Sinaia, 
Bușteni, Ploiești și Azuga). Foarte 
important de precizat că în județul 
Prahova există un număr de 24 de UAT-uri 
care au unități de cazare clasificate la 4 
și/sau 5 stele/flori/margarete: Aluniș (1), 
Azuga (5), Bănești (1), Breaza (2), Bucov 
(2), Bușteni (19), Câmpina (1), Cocorăștii 
Mislii (1), Comarnic (1), Cornu (6), Gorgota 

(1), Gura Vadului (1), Măgureni (1), 
Cheia/Măneciu (3), Păulești (1), Ploiești 
(6), Posești (1), Sinaia (37), Slănic (2), Talea 
(1), Târgșoru Vechi (1), Urlași (1), Valea 
Doftanei (3), Vălenii de Munte (1). 

• Bușteni este localitatea unde se află 
aproape o treime (32,5%) din capacitatea 
de cazare de confort inferior din județ. 
Mai mult, peste 80% din capacitatea de 
cazare a județului clasificată la un confort 
inferior se găsește în 9 localități. 

• Tot Bușteni este localitatea unde se 
găsește aproape 30% din capacitatea de 
cazare de confort mediu din județ; aceasta 
este urmată de Sinaia cu 25,7% și la mare 
distanță de Ploiești (7,7%) și Azuga (6,3%). 
Un număr de 7 localități concentrează 
peste 80% din capacitatea de cazare a 
județului clasificată la un confort mediu.  
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               Confort superior (4* și 5*)                  Confort inferior (1* și 2 *) 

 

  

 

                                                                      Confort mediu (3*) 

 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 45: Distribuția categoriilor de confort aferent locurilor de cazare din județul Prahova pe 
localități, 2022 
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5.3. Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație 

În acest caz se va folosi, pentru simplitate, 
terminologia <unități de alimentație publică> în 
locul termenului consacrat oficial <structuri de 
primire turistică cu funcțiuni de alimentație>. 
Alături de unitățile de cazare, unitățile de 
alimentație publică se constituie și ele ca o 
componentă de bază a unui produs turistic.  

În județul Prahova, în anul 2022, erau clasificate 
de MAT un număr de 412 unități de alimentație 
publică care erau localizate în 31 de UAT-uri (vezi 
Tabel 27). Se observă că în cazul unităților de 
alimentație publică, sunt mai puține UAT-uri 
comparativ cu UAT-urile care dețin unități de 
cazare (49). Și în acest caz avem o puternică 
concentrare în câteva localități, cu Sinaia de 
departe pe primul loc urmată de Bușteni, Ploiești 
și Azuga. La polul opus avem un număr de 9 UAT-
uri care dețin doar o unitate de alimentație 
publică. De consemnat totuși importante 
capacități de profil și pentru unele localități 
periurbane (din proximitatea) municipiului 
Ploiești: Păulești, Blejoi, Bărcănești, Bucov, 
Plopeni, Boldești-Scăeni, multe dintre acestea cu 
adresabilitate pentru rezidenții municipiului 
Ploiești sau pentru tranzit (de remarcat că 
fiecare dintre aceste localități oferă cel puțin 500 
de locuri la mese în cel puțin 3 unități de profil). 

În ceea ce privește prezența unităților de 
alimentație publică în localitățile regăsite pe cele 
3 rute tematice propuse (Drumul vinului, Drumul 

voievozilor și Drumul fructelor) situația se 
prezintă astfel: pe Drumul voievozilor, doar două 
UAT-uri au unități de alimentație publică (Brazi și 
Târgșoru Vechi), iar pe Drumul vinului sunt doar 
5 UAT-uri cu unități de alimentație publică: 
Băicoi, Bucov, Boldești-Scăieni, Urlați, Gura 
Vadului; în schimb, pe Drumul fructelor sunt 7 
UAT-uri cu unități de alimentație publică: Breaza, 
Câmpina, Cornu, Telega, Slănic, Vălenii de 
Munte, Posești. Localitățile situate pe Drumul 
voievozilor dețin cumulat doar 234 de locuri la 
mese, reprezentând 0,6% din numărul total de 
locuri la mese din județ. Peste 1.900 de locuri la 
mese sunt în localitățile de pe Drumul vinului 
reprezentând 4,6% din numărul total de locuri la 
mese din județ, iar pe Drumul fructelor avem în 
total 4.188 de locuri la mese ce reprezintă 
aproape 10% din numărul total de locuri la mese 
din județ. 

Aproape 80% din capacitatea unităților de 
alimentație publică se găsește în cele 10 
stațiuni/localități de interes turistic (vezi Figura 
50). Stațiunile turistice de pe Valea Prahovei 
dețin cumulat 57,9% din totalul capacității din 
județ (în termeni absoluți 24.616 de locuri la 
mese). La mare distanță se află Ploieștiul cu 
4.169 locuri la mese (9,8%), urmat de Slănic cu 
1.588 de locuri la mese (3,7%). Sub 1000 de 
locuri la mese oferă Breaza, Cheia, Valea 
Doftanei, Câmpina și Vălenii de Munte. 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 46: Numărul de locuri la mese în unitățile de alimentație publică clasificate în județul Prahova, 
pe stațiuni/principale localități de interes, anul 2022 
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Ploiești

Azuga

Slănic

Breaza

Cheia (Măneciu)

Valea Doftanei

Câmpina

Văleni de Munte

Alte localități

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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Tabel 27: Detalierea capacității unităților de alimentație publică din Județul Prahova pe localități, anul 
2022 

Nr. 
crt. 

Localitate Unități de alimentație publică Număr locuri la mese 

Număr Pondere Număr Pondere 

1 Sinaia 175 42,5% 17.546 41,3% 

2 Bușteni 56 13,6% 5.236 12,3% 

3 Ploiești 33 8,0% 4.169 9,8% 

4 Azuga 24 5,8% 1.834 4,3% 

5 Slănic 11 2,7% 1.588 3,7% 

6 Blejoi 13 3,2% 1.287 3,0% 

7 Păulești 6 1,5% 1.196 2,8% 

8 Bărcănești 7 3,2% 1.105 3,0% 

9 Breaza 9 1,7% 971 2,6% 

10 Cheia (Măneciu) 15 2,2% 808 2,3% 

11 Valea Doftanei 9 2,2% 710 1,7% 

12 Boldești Scăeni 3 3,4% 654 1,5% 

13 Comarnic 3 0,7% 572 1,5% 

14 Plopeni 3 0,7% 560 1,3% 

15 Bucov 5 0,7% 538 1,3% 

16 Câmpina 8 1,2% 533 1,3% 

17 Bănești 4 1,9% 493 1,3% 

18 Vălenii de Munte 6 1,0% 483 1,2% 

19 Cornu 3 1,5% 415 1,1% 

20 Urlați 3 0,7% 305 1,0% 

21 Băicoi 5 0,7% 296 0,7% 

22 Izvoarele 1 1,2% 222 0,7% 

23 Albești Paleologu 2 0,2% 180 0,5% 

24 Gura Vadului 1 0,5% 148 0,4% 

25 Brazi 1 0,2% 134 0,4% 

26 Telega 1 0,2% 100 0,3% 

27 Târgșoru Vechi 1 0,2% 100 0,3% 

28 Posești 1 0,2% 98 0,2% 

29 Mizil 1 0,2% 80 0,2% 

30 Cocorăștii Mislii 1 0,2% 49 0,2% 

31 Florești 1 0,2% 44 0,2% 

 TOTAL 412 100% 42.454 100% 

Sursa: baza de date a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-
turism/), date prelucrate 

Din punct de vedere al categoriei de confort, cele 
mai multe unități de alimentație publică din 
județ sunt clasificate la 3 stele (46,8%) și 2 stele 
(38,8%). Aceste două categorii dețin cumulat 
87,2% din numărul total de locuri la mese din 
județ. Categoriile de confort superior (4 și 5 
stele) dețin cumulat doar 10,7% din numărul 
total de unități și 10,8% din numărul total de 
locuri la mese (vezi Figura 47).  

Este important de menționat că doar 7 UAT-uri 
dețin unități de alimentație publică clasificate la 
un grad de confort superior (4 și 5 stele). Cele 
mai multe se găsesc la Sinaia (29) care 
concentrează aproape două treimi (64,4%) din 

capacitatea de servire de confort superior din 
județ; urmează apoi Ploiești cu 3 unități și 15% 
din numărul total de locuri la mese clasificate la 
4 și 5 stele. Azuga și Urlați au fiecare câte 2 
unități de profil, Slănic are una, iar Bușteni 4 
unități.  

Referitor la tipologia unităților de alimentație 
publică, cele mai multe unități sunt de profil 
restaurant (58,3%), această tipologie deținând 
aproape 80% din numărul total de locuri la mese 
din județ. În cadrul tipologiei restaurant, 
predomină restaurantele clasice și mai puțin cele 
cu specific (există doar 6 restaurante cu specific 
românesc și 5 cu specific internațional). De 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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remarcat că în județul Prahova nu există nici un 
restaurant cu profil vânătoresc care să fie 
clasificat de MAT.  

Deși sunt peste 100 de unități de profil bar, 
acestea dețin doar 13,1% din numărul total de 
locuri la mese din județ. O pondere și mai mică o 
au unitățile cu profil fast-food (8,7% din numărul 
total de unități și 5,1% din numărul total de locuri 
la mese). Celelalte tipuri de unități de 
alimentație publică (cafenea, cofetărie, etc.) au o 

pondere mai mult decât nesemnificativă (vezi 
Tabel 28). 

Nu în ultimul rând, trebuie prezentat și raportul 
între numărul de locuri la mese și numărul de 
locuri de cazare care, în cazul județului Prahova, 
ia valoarea de 2,07, ceea ce asigură mai mult 
decât un nivel optim de acoperire pentru 
serviciile de alimentație (conform literaturii de 
specialitate acest raport trebuie să fie de minim 
1,2). 

 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

Figură 47: Unitățile de alimentație publică din Județul Prahova, pe categorii de confort, anul 2022 

 

Sursa: http://www.visitprahova.ro/  
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http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

133 
 

Tabel 28: Structurile de primire turistică cu funcțiuni de alimentație din Județul Prahova, pe tipuri de 
unități (aprilie 2022) 

  Unități Locuri 

Număr Pondere Număr Pondere 

Profil restaurant 240 58,3% 33.605 79,2% 

clasic 173 42,0% 27.137 63,9% 

specializat 38 9,2% 3.005 7,1% 

• restaurant pensiune/restaurant familial 35 8,5% 2.843 6,7% 

• bistrou 3 0,7% 162 0,4% 

• restaurant cu specific vânătoresc  -  -  - -  

cu specific 14 3,4% 1.560 3,7% 

• cramă 3 0,7% 208 0,5% 

• restaurant cu specific național/românesc 6 1,5% 622 1,5% 

• restaurant cu specific austriac 2 0,5% 240 0,6% 

• restaurant cu specific italian 2 0,5% 180 0,4% 

• restaurant cu specific unguresc 1 0,2% 310 0,7% 

restaurant  6 1,5% 1.111 2,6% 

braserie 6 1,5% 622 1,5% 

terasă 3 0,7% 170 0,4% 

Profil bar 119 28,9% 5.549 13,1% 

bar de zi 85 20,6% 2.987 7,0% 

bar de noapte 1 0,2% 95 0,2% 

bufet bar 14 3,4% 827 1,9% 

disco bar 5 1,2% 530 1,2% 

café bar 14 3,4% 1.110 2,6% 

Profil fast food 36 8,7% 2.186 5,1% 

restaurant autoservire 6 1,5% 472 1,1% 

pizzerie 1 0,2% 140 0,3% 

fast food 8 1,9% 412 1,0% 

bufet tip expres 1 0,2% 128 0,3% 

snack bar 20 4,9% 1.034 2,4% 

Cofetărie 2 0,5% 144 0,3% 

Cafenea 13 3,2% 673 1,6% 

Discotecă 1 0,2% 150 0,4% 

Club 1 0,2% 147 0,3% 

TOTAL 412 100,0% 42.454 100,0% 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date prelucrate 

 

  

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

134 
 

5.4. Structuri turistice de agrement 

Alături de unitățile de cazare și unitățile de 
alimentație publică, structurile turistice de 
agrement oferă servicii de bază pentru 
desfășurarea activităților turistice. Ele constituie 
o componentă importantă a ofertei turistice 
județene.  

Județul Prahova dispune de o multitudine de 
facilități de agrement astfel: 

1. Facilități pentru practicarea sporturilor de 
iarnă: 

• conform Ministerului Antreprenoriatului 
și Turismului (MAT) în județul Prahova58 
există un număr de 28 de pârtii de schi 
omologate, de diverse grade de 
dificultate, însumând 27,1 km. Cele mai 
multe pârtii de schi sunt în Sinaia (19 
pârtii însumând 18,1 km), urmată la 
mare distanță de Azuga (6 pârtii 
însumând 6,2 km) și Bușteni (3 pârtii 
având în total 2,8 km). Lista pârtiilor de 
schi omologate din județul Prahova se 
găsește în Tabelul 29. De remarcat faptul 
că Sinaia deține cel mai înalt domeniu 
schiabil din România și de asemenea, cel 
mai întins domeniu schiabil (din punct de 
vedere la lungimii totale a pârtiilor de 
schi omologate). Totodată, conform 
datelor MAT, în luna aprilie 2022 județul 
Prahova se situează pe prima poziție în 
rândul județelor din țară din punct de 
vedere la lungimii totale a pârtiilor de 
schi devansând ușor județul Brașov (care 
are 26,6 km); 

• instalații de transport pe cablu: 3 
telegondole (2 la Sinaia și una la Azuga), 
4 telecabine (2 la Sinaia și 2 la Bușteni), 4 
telescaune (3 la Sinaia și unu la Bușteni), 
5 teleschiuri (2 la Sinaia și 3 la Azuga), 4 
baby-schiuri (3 la Azuga și unul la Sinaia). 
În Sinaia există doi operatori de 
transport pe cablu: Compania privată 
Teleferic SA (cu telescaunul din Valea 
Dorului și cel care urcă de la cota 1400 la 
cota 2000, precum și cele două 

 
58 http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 
59 Conform informațiilor colectate de pe https://www.ski-
in-romania.com/resorts.php?lang=ro  
60 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/7/sporturi-de-iarna 
61 https://azuga-fun-park.business.site/ 

telecabine) și compania Transport Urban 
Sinaia administrată de primărie (cu cele 
2 telegondole, telescaunul Valea 
Soarelui și 2 teleschiuri), ambele 
companii având propriile cartele de 
acces (nu există un ski-pass comun); 
acest lucru este un impediment serios 
pentru dezvoltarea integrată a 
domeniului schiabil al stațiunii; 

• instalații de producere a zăpezii 
artificiale pentru 10 pârtii de schi (dintre 
care 5 la Azuga, 3 la Sinaia și 2 la 
Bușteni59); 

• piste de snowtubing – 2 la Azuga în 
cadrul Fun Park Azuga și una la Bușteni în 
cadrul Fun Park Kalinderu; 

• pârtii pentru săniuș la Sinaia (sub 
telegondolă), în Bușteni în partea 
superioară a pârtiei Kalinderu și la Azuga 
la pârtia Cazacu60, dar și în Azuga în 
cadru Azuga Fun Park61; 

• patinoar amenajat iarna în parcul 
Dimitrie Ghica din Sinaia62 și patinoarul 
recent amenajat în aer liber în parcul 
Municipal Ploiești Vest63; 

2. Trasee turistice montane omologate: În 
județul Prahova sunt 48 de trasee omologate64, 
dintre care 23 în munții Bucegi, 17 în munții 
Ciucaș și 8 în munții Baiului. De menționat faptul 
că 19 trasee sunt închise iarna (total sau parțial), 
iar restul de 29 de trasee sunt deschise tot timpul 
anului. În ceea ce privește gradul de dificultate, 
cele mai multe trasee au un grad de dificultate 
mediu (25), în timp ce 21 au un grad mic de 
dificultate și numai 2 trasee au un grad mare de 
dificultate (așadar în cvasi-majoritatea cazurilor 
avem în județ trasee turistice cu grad mediu și 
mic de dificultate). Cele mai multe trasee 
turistice omologate au ca punct de plecare 
(și/sau sunt situate în) stațiunea Cheia (17) și 
Bușteni (15), urmate de Sinaia (9) și Azuga (8); 
doar câte un traseu omologat are ca punct de 
plecare/terminus localitățile Comarnic (sat 
Posada) și Valea Doftanei (sat Trăisteni). Lista 

62 https://www.primaria-sinaia.ro/obiective-turistice/ 
63 https://www.observatorulph.ro/administratie/2629030-
cum-arata-patinoarul-deschis-la-parcul-municipal-vest-din-
ploiesti-video-foto 
64 http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 
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traseelor montane omologate din județul 
Prahova se găsește în Tabelul 30. 

3. Alte trasee de drumeție (neomologate de 
MAT): la Breaza (3 trasee marcate65– Circuitul 
dealului Lazu, circuitul dealului Gurga „Micul 
Caraiman”, circuitul Dealu Prințesei, iar în curs 
de marcare mai sunt alte 2 trasee66), Câmpina 
(traseul Muscel-Voila-Șotrile) și Cornu (Cornu de 
Jos-Baraj Paltinu-Teșila-Secăria-Cornu de Sus-
Cornu de Jos)67; De asemenea, se mai poate 
practica drumeția în: 

• Munții Grohotiș cu plecare din Valea 
Doftanei, Bertea, Slănic, Măneciu sau 
Cheia68; 

• Munții Tătarului cu plecare din 
Măneciu69 sau Cerașu; 

• Munții Baiului cu plecare din Secăria sau 
Valea Doftanei (de exemplu culmea 
munţilor Baiului - Valea Floricului -Vf. 
Gagu Mare70); 

• Masivul Clăbucetul Măneciului71;  

4. Trasee de alpinism în Parcul Natural Bucegi72 
(cu Bușteni ca fiind cel mai important centru de 
practicare a alpinismului73, dar și Sinaia cu 
traseul școală de la Stânca Sfânta Ana);  

5. Trasee de bicicletă amenajate la Azuga (4 
trasee – Poteca Vulpilor, Drumul Căruțașilor, 
Poteca Afinarilor, DH Sorica74), Sinaia (Sinaia Bike 
Resort75 cu 4 trasee - Happy Bear Trail, Old 
School Trail, Easy Breezy, Fairy Trail; important 
de menționat că acest bike resort este deservit 
de telegondolă și oferă cartele preferențiale de 
tip Bike Pass); De asemenea, în curs de marcare 
sunt 5 trasee la Breaza76. O altă propunere 
pentru cicloturism o poate reprezenta Drumul 
Vinului din podgoria Dealu Mare, iar traseul să 

 
65 https://infoturismbreaza.ro/ro/trasee-turistice-de-
drumetie/ 
66 ibidem 
67 http://www.visitprahova.ro/activitati/1/drumetii 
68 http://www.evaleateleajenului.ro/turism/drumetii/ 
69 ibidem 
70 ibidem 
71 
https://www.carpati.org/jurnal/varful_clabucetul_maneci
ului_1460m_-_singur_in_necunoscut/1403/ 
72 
http://www.bucegipark.ro/obiective.php?show=trasee_al
pinism 
73 https://info-turism-azuga.ro/trasee/trasee-de-alpinism/ 
74 https://info-turism-azuga.ro/trasee/trasee-de-bicicleta/ 

înceapă din Ghighiu, trecând pe lângă  
mănăstirea Ciolanu, apoi printre viile și dealurile 
de la Seciu, Urlați, Ceptura, Tohani, Năeni, 
Săhăteni, Pietroasele, Merei și Sărata 
Monteoru77. Nu în ultimul rând, sunt de 
menționat și alte trasee unde se poate practica 
cicloturismul cu plecare din Azuga (3), Cornu (2), 
Văleni de Munte (1) și Cheia (1)78, dar 
cicloturismul se poate practica și pe drumurile 
forestiere/montane cu plecare din Valea 
Doftanei, Măneciu, Cerașu. 

6. Trasee de enduro sau off-road cum ar fi 
Bertea – Pasul Bratocea sau Vălenii de Munte – 
Cascada Schinda – Drajna – Slon sau Vălenii de 
Munte – Tabla Buții79. 

7. Centru de vizitare al Parcului Natural Bucegi 
situat în Bușteni, acesta dispunând de o serie de 
amenajări interioare cu rol educativ pentru 
vizitatorii parcului80; 

8. Cluburi de golf81: 

• Lac de Verde din Breaza (primul club de 
golf privat din România) ; 

• Selas Golf Club din Potigrafu; 

9. Facilități pentru practicarea echitației și a 
plimbărilor cu calul, activitate ce se poate 
practica în: 

• Breaza (în cadrul clubului de echitație 
Horses 4U care dispune de o herghelie 
cu peste 100 de cai82); 

• Potigrafu și Comarnic (ambele în cadrul 
clubului de echitație Robin Hood83);  

• Păulești – sat Găgeni (clubul de călărie 

Horseland84).   

75 https://www.sinaiago.ro/informatii-6 
76 https://infoturismbreaza.ro/ro/trasee-turistice-de-
bicicleta/ 
77 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/8/mountainbike-si-
ciclism 
78 http://www.visitprahova.ro/activitati/5/mountainbike-
si-ciclism 
79 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/9/sporturi-moto 
80 
http://www.bucegipark.ro/obiective.php?show=centru_vi
zitare 
81 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/14/golf 
82 https://infoturismbreaza.ro/ro/agrement/ 
83 http://www.echitatie-robinhood.ro/ 
84 https://www.horseland.ro/ 

http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/19/circuite-recomandate/drumul-vinului
http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/19/circuite-recomandate/drumul-vinului


Tabel 29: Pârtii de schi omologate în Județul Prahova 

Localitate Denumire pârtie Administrator Lungime 
(metri) 

Grad de 
dificultate 

 
 
 
 
Azuga 

Cazacu Variantă SC Debreczy Alex SRL 353 medie 

Cazacu Începători SC Debreczy Alex SRL 165 ușoară 

Sorica Consiliul local Azuga 2.100 ... 

Azuga Sud Primăria Azuga 770 ... 

La stână Primăria Azuga 910 ... 

Cazacu Primăria Azuga 1.920 ... 

 
Bușteni 

Kalinderu 1 SC Blank Corner SRL 1.500 medie 

Kalinderu 2 SC Blank Corner SRL 1.150 medie 

Fun Park Kalinderu SC Blank Corner SRL 140 ușoară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinaia 

Începători Transport Urban Sinaia SRL 173 foarte ușoară 

Valea Dorului - variantă Transport Urban Sinaia SRL 1.510 medie 

Valea Dorului - Sub telescaun 1 Transport Urban Sinaia SRL 776 medie 

Valea Dorului - Sub telescaun 2 Transport Urban Sinaia SRL 804 medie 

Scândurari Transport Urban Sinaia SRL 506 medie 

Valea Soarelui 1 Transport Urban Sinaia SRL 1.191 medie 

Valea Soarelui 2 Transport Urban Sinaia SRL 1.200 ușoară 

Lăptici 1 Transport Urban Sinaia SRL 1.900 ușoară 

Lăptici 2 Transport Urban Sinaia SRL 900 medie 

Valea cu Brazi Transport Urban Sinaia SRL 300 medie 

Gondolă Transport Urban Sinaia SRL 150 ușoară 

Drumul de vară Transport Urban Sinaia SRL 1.400 medie 

6- Drumul de Vară Varianta Acces Transport Urban Sinaia SRL 398 medie 

Pelișor Transport Urban Sinaia SRL 1.380 medie 

Carp Transport Urban Sinaia SRL 2.500 dificilă 

Papagal Transport Urban Sinaia SRL 847 dificilă 

Târle Transport Urban Sinaia SRL 950 dificilă 

Călugărul 1 Transport Urban Sinaia SRL 617 medie 

Călugărul 2 Transport Urban Sinaia SRL 620 medie 

TOTAL 27.130 
 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/), date actualizate la 

4.02.2022 

  

Zbor agrement Aerodrom Șirna 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/


Tabel 30: Trasee montane omologate în Județul Prahova 
Nr. 
crt. 

Denumire traseu Amplasare Localități/stațiuni de 
acces* 

Marcaj Durată traseu Grad de 
dificultate 

Sezonalitate 

1 Valea Azugii (Cabana Trifoi) - Cabana Susai Munţii Baiului Azuga, Predeal triunghi albastru 1 h mic tot timpul anului 

2 Cabana Limbăşelu - Cabana Gârbova Munţii Baiului Azuga, Predeal punct albastru 1 h mic tot timpul anului 

3 Cheia - Cabana Muntele Roşu - Cabana Ciucaş Masivul Ciucaş Cheia bandă galbenă 3 - 3 ½ h mediu tot timpul anului 

4 Cheia - Culmea Gropşoarelor - Zăganu - La 
Răscruce - Şaua Chiruşca 

Masivul Ciucaş Cheia cruce roșie 5 - 5 ½ h mediu închis iarna 

5 La Răscruce - Cabana Muntele Roşu Masivul Ciucaş Cheia triunghi roșu 2 - 2 ½ h mediu tot timpul anului 

6 Şaua Chiruşca - Cabana Ciucaş Masivul Ciucaş Cheia bandă roșie 1 ½ - 2 h mic tot timpul anului 

7 Cheia - Valea Berii - Cabana Ciucaş Masivul Ciucaş Cheia cruce albastră 3 - 3 ½ h mediu tot timpul anului 

8 Cheia - Cheile Cheiţei - Valea Berii Masivul Ciucaş Cheia triunghi albastru 1 - 1 ½ h mic tot timpul anului 

9 Cabana Muntele Roşu - Valea Berii Masivul Ciucaş Cheia punct roșu 1 h mic tot timpul anului 

10 Cabana Ciucaş - Vârful Ciucaş - Culmea 
Bratocea - Pasul Bratocea 

Masivul Ciucaş Cheia bandă roșie 3 ½ - 4 h mediu închis iarna 

11 Cheia - Pasul Bratocea Masivul Ciucaş Cheia bandă albastră 2 ½ - 3 h mic tot timpul anului 

12 La Răscruce - Valea Pârâului Alb - Poiana Valea 
Stânei 

Masivul Ciucaş Cheia triunghi albastru 2 - 2 ½ h mediu închis iarna 

13 Şaua Chiruşca - Cheile Văii Stânei - Poiana Valea 
Stânei 

Masivul Ciucaş Cheia bandă albastră 3 - 3 ½ h mediu închis iarna 

14 Şaua Chiruşca - Culmea Văii Stânei - Pasul 
Boncuţa - Tabla Buţii 

Masivul Ciucaş Cheia bandă roșie 4 - 4 ½ h mic tot timpul anului 

15 Poiana Valea Stânei - Culmea Buzăianu - Cheia Masivul Ciucaş Cheia bandă albastră 3 - 3 ½ h mic tot timpul anului 

16 Poiana Valea Stânei - Valea Pârâului Sterp - 
Vârful Zăganu 

Masivul Ciucaş Cheia triunghi albastru 2 - 2 ½ h mediu închis iarna 

17 Cabana Ciucaş - Curmătura Stânei - Valea 
Strâmbu - Vama Buzăului 

Masivul Ciucaş Cheia, Vama Buzăului cruce albastră 5 - 6 h mic tot timpul anului 

18 Cabana Ciucaş - Şaua Tigăilor - Poiana Teslei - 
Piciorul Teslei - Podul Teslei 

Masivul Ciucaş Cheia, Săcele cruce roșie 5 - 5 ½ h mediu tot timpul anului 

19 Sinaia – Cota 1400 – fosta cabană Vârful cu Dor 
– Cabana Valea Dorului – Şaua Lăptici – Cabana 
Padina 

Masivul Bucegi Sinaia bandă roșie 5 ½ - 6 h mediu tot timpul anului 
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Nr. 
crt. 

Denumire traseu Amplasare Localități/stațiuni de 
acces* 

Marcaj Durată traseu Grad de 
dificultate 

Sezonalitate 

20 Fosta cabană Vârful cu Dor – Cota 2000 – 
Cabana Piatra Arsă – Cabana Babele – Cabana 
Vârful Omu 

Masivul Bucegi Sinaia, Bușteni bandă galbenă 5 - 6 h mediu dificil iarna între 
Șaua Sugarilor și 
Vârful Omu 

21 Fosta cabană Vârful cu Dor - Şaua Călugărului Masivul Bucegi Sinaia bandă roșie 1 ½ h mediu închis iarna 

22 Fosta cabană Vârful cu Dor - Cabana Valea 
Dorului – Blana – Cabana Zănoaga 

Masivul Bucegi Sinaia, Moroeni cruce galbenă 2 - 2 ½ h mediu tot timpul anului 

23 Sinaia – Poiana Stanei Piciorul Pietrei Arse – 
Cabana Piatra Arsă – Hotelul Peştera 

Masivul Bucegi Sinaia, Moroeni bandă albastră 6 - 7 h mediu închis iarna între 
Poiana Stanei - 
Cabana Piatra 
Arsă 

24 Buşteni – Cascada Urlătoarea Masivul Bucegi Bușteni punct roșu ¾ - 1 h mic tot timpul anului 

25 Poiana Ţapului – Cascada Urlătoarea Masivul Bucegi Bușteni punct albastru ¾ - 1 h mic tot timpul anului 

26 Buşteni – Valea Jepilor Mari – Cantonul Jepi – 
Cabana Piatra Arsă 

Masivul Bucegi Bușteni triunghi albastru 3 ½ - 4 h mare închis iarna 

27 Buşteni – Căminul Alpin – Plaiul Munticelului – 
Poiana Coștilei – Pichetul Roşu – La Prepeleac – 
Cabana Mălăiești 

Masivul Bucegi Bușteni, Râșnov triunghi roșu 5 - 6 h mediu închis iarna între 
Pichetul Roșu și 
Cabana Mălăiești 

28 Buşteni – Valea Jepilor Mici – Cabana Caraiman 
– Cabana Babele – Hotel Peştera 

Masivul Bucegi Bușteni, Moroeni cruce albastră 5 - 6 h mare închis iarna între 
Bușteni și Cabana 
Caraiman 

29 Buşteni – Plaiul Fanului – Poiana Coștilei – 
Valea Cerbului – Cabana Vârful Omu 

Masivul Bucegi Bușteni bandă galbenă 5 ½ - 6 ½ h mediu închis iarna între 
Poiana Costiliei și 
Cabana Vârful 
Omu 

30 Buşteni – Cabana Gura Diham – Cabana Poiana 
Izvoarelor – Pichetul Roşu – La Prepeleac – 
Creasta Bucșoiul Mare – Cabana Vârful Omu 

Masivul Bucegi Bușteni bandă roșie 6 ½ - 7 ½ h mediu închis iarna între 
Pichetul Roșu și 
Cabana Vârful 
Omu 

31 Buşteni – Cabana Gura Diham – Şaua Baiului – 
Cabana Diham 

Masivul Bucegi Bușteni triunghi albastru 2 ½ - 3 h mic tot timpul anului 

32 Cabana Caraiman – Monumentul Eroilor Masivul Bucegi Bușteni punct roșu 1 - 1 ½ h mediu închis iarna 
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Nr. 
crt. 

Denumire traseu Amplasare Localități/stațiuni de 
acces* 

Marcaj Durată traseu Grad de 
dificultate 

Sezonalitate 

33 Cabana Babele – Vârful Caraiman – 
Monumentul Eroilor – Spinarea Coștilei – Şaua 
Sugarilor 

Masivul Bucegi Bușteni cruce roșie 2 - 2 ½ h mediu dificil iarna între 
Vârful Caraiman și 
Monumentul 
Eroilor 

34 Cabana Vârful Omu – Obârșia Ialomiţei – Hotel 
Peştera 

Masivul Bucegi Bușteni, Moroeni bandă albastră 2 - 2 ½ h mediu închis iarna 

35 Cabana Vârful Omu – Muntele Doamnele – 
Şaua Strunga – Cabana Padina 

Masivul Bucegi Bușteni, Moroeni bandă roșie 3 ½ - 4 h mediu închis iarna 

36 Şaua Baiului – Vârful Leuca Mică – Valea 
Grecului - Azuga 

Masivul Bucegi Azuga triunghi galben 2 - 2 ½ h mic tot timpul anului 

37 Azuga DN1 - Vf. Clăbucetul Taurului - Cabana 
Gârbova 

Munții Baiului Azuga, Predeal triunghi albastru 2 - 2 ½ h mic tot timpul anului 

38 Baza Pârtie Sorica - Captarea de Apă - Cabana 
Gârbova 

Munții Baiului Azuga, Predeal punct albastru 1 - 1 ½ h mic tot timpul anului 

39 Păstrăvărie - Vf. Clăbucetul Azugii - Cabana 
Susai 

Munții Baiului Azuga, Predeal bandă albastră 3 - 3 ½ h mic tot timpul anului 

40 Gara Azuga - Vf. Grecului - Cabana Diham Munții Bucegi Azuga triunghi galben 2 - 2 ½ h mic tot timpul anului 

41 Poiana Țapului - Valea Babei - Poiana Stânei Munții Bucegi Bușteni, Sinaia punct galben 2 - 2 ½ h mic tot timpul anului 

42 Bușteni - Culmea Zamora - Culmea Orjogoaia - 
Plaiul Orjogoaia - Trăisteni 

Munții Baiului Bușteni, Valea Doftanei cruce roșie 7 - 7 ½ h mediu închis iarna 

43 Drum de vară (sub Cetate) - Colții lui Barbes - 
Lacurile Vânturiș - Valea Soarelui 

Munții Bucegi Sinaia punct roșu 1 ½ - 2 h mediu închis iarna 

44 Șaua Vf. cu Dor - Masa Ciobanului - Colții lui 
Barbes - Lacurile Vânturiș 

Munții Bucegi Sinaia punct galben ¾ - 1 h mediu închis iarna 

45 Cota 2000 - Șaua Vf. cu Dor Munții Bucegi Sinaia triunghi roșu ¼ h mic tot timpul anului 

46 Poiana Valea Stanei - Tabla Buții - Cimitirului 
Eroilor 

Munții Ciucaș Cheia, Cerașu cruce roșie 2 ½ - 3 h mic tot timpul anului 

47 DN 1 KM 135 - Culmea Sorica - Stație superioară 
Telegondolă 

Munții Baiului Azuga triunghi albastru 2 - 2 ½ h mic tot timpul anului 

48 Posada - Valea Florei - Vf. Doamnele - Vf. Piscul 
Câinelui -Vf. Baiul Mare - Culmea Zamora 

Munții Baiului Bușteni, Comarnic bandă roșie 7 - 8 h mediu închis iarna 

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/) – date actualizate la 4.02.2022 
Notă: toate traseele de mai sus sunt administrate de Consiliul Județean Prahova, * compilat de autor 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/


Adiacent, merită a fi menționat ca punct major 
de referință pentru județ și hipodromul de la 
Ploiești cu o vastă tradiție în acest domeniu85. 

10. Facilități pentru practicarea pescuitului cum 
ar fi: 

• Clubul Pescarilor din comuna Bucov care 
dispune de 4 bălți de pescuit pe o 
suprafață de aproximativ 16 hectare86; 

• Lacul Green Paradise din Satul 
Mehedința (comuna Podenii Noi) situat 
la doar 25 de km de Ploiești cu o 
suprafață a luciului de apă de 10 hectare 
împărțit în două bălți87; 

• Lacul Fânari din localitatea Potigrafu cu 
o suprafață de 20 de hectare luciu de 
apă88; 

• Balta Lipănești din localitatea 
omonimă89; 

• Balta Sălciile (Balta între sate) și balta 
Sărături din comuna Sălciile90; 

• Balta Iazu Dorului din localitatea 
Homorâciu91. 

11. Fonduri de vânătoare astfel: 8 fonduri de 
vânătoare situate în zona de câmpie gestionate 
de Clubul Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Ploiești, 6 fonduri de vânătoare situate în zona 
de deal gestionate de Clubul Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Urlați și 5 fonduri de 
vânătoare administrate de Clubul Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Vălenii de Munte92; 

12. Facilități pentru practicarea zborurilor 
aeronautice – aerodromurile de la Strejnic, 
Bănești și Șirna de unde se pot face plimbări cu 
planorul cu motor sau parapantă sau sărituri cu 
parașuta93. De asemenea, trebuie menționate și 
stațiunile de pe Valea Prahovei, ca locație pentru 
practicarea zborurilor cu parapanta: Bușteni 
(Crucea Eroilor, Vf. Coștila), Azuga (Vf. Sorica), 
Sinaia (Cota 2000)94; 

 
85 http://www.csmploiesti.ro/complex-hipodrom/ 
86 https://casa-soare.ro/clubul-pescarilor 
87 https://green-paradise.ro/scurt-istoric/ 
88 http://www.pescuit-fanari.ro/ 
89 https://www.pescuitul.ro/pescuit-lipanesti-782 
90 https://pescuit-la-balta.ro/ 
91 https://www.facebook.com/Iazul-Dorului-
1511277352440049/ 
92 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/18/pescuit-si-
vanatoare 
93 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/11/sporturi-
aeronautice 
94 http://adventure-sports.ro/zbor-cu-parapanta/ 
95 https://www.sky-center.ro/sky-play/ 

13. Facilități pentru practicarea bowling-ului: 

• În cadrul complexului Sky Play din cadrul 
ansamblului hotelier și de agrement SKY 
Center95 din Păulești; 

• La hotel Internațional din Sinaia96; 

• La Azuga în cadrul complexului Azuga 
Schi & Bike Resort este o sală de bowling 
cu 8 piste profesionale97; 

• Complexul Schnitzel Haus din Păulești 
are o sală de bowling amenajată cu 6 
piste98; 

14. Facilități sportive multifuncționale:  

• Baza sportivă Mara (cu 2 terenuri de 
tenis) din Sinaia; 

• Baza sportivă Colegiul Mihail 
Cantacuzino (teren de minifotbal, teren 
de tenis, teren de baschet, teren de 
volei, pistă de atletism) din Sinaia99; 

• Bazele sportive ale Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești: complexul Vega care 
dispune de bazine de înot acoperite100, 
sala Doroftei (cu teren multifuncțional 
pentru practicare handbalului și a 
voleiului dar și alte sporturi cum ar fi: 
baschet, tenis de câmp, tenis de masă, 
gimnastică aerobică, fitness101), sala 
Olimpia (cu două tribune, cu o capacitate 
totală de 3.000 de locuri și în 
conformitate cu standardele impuse de 
federațiile internaționale de resort 
pentru desfășurarea competițiilor 
internaționale de baschet, handbal, volei 
și gimnastică102), stadion Ilie Oană al 
echipei de fotbal Petrolul Ploiești, baza 
sportivă Teleajen; 

• Complex Laguna din Ploiești care 
dispune de un teren de fotbal și o 
piscină103; 

• Complexul sportiv FIBEC din Câmpina 
dispune de un teren de minifotbal cu 

96 
https://www.internationalsinaia.ro/entertainment_area.ht
ml 
97 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/20/sporturi-de-
echipa 
98 
http://www.visitprahova.ro/orase/paulesti/activitati/53/s
porturi-in-echipa 
99 https://www.sinaiago.ro/informatii-2 
100 http://www.csmploiesti.ro/bazinul-vega/ 
101 http://www.csmploiesti.ro/sala-doroftei/ 
102 http://www.csmploiesti.ro/sala-olimpia/ 
103 https://clublaguna.ro/football.html 
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nocturnă, 6 terenuri de tenis cu zgură din 
care două echipate cu nocturnă104; 

• Baza sportivă Plaisir din cadrul hotelului 
omonim situat în localitatea Ploiești ce 
cuprinde 6 terenuri de tenis cu iluminat 
nocturn din care 3 terenuri acoperite105; 

• Complexul Sky Center cu cea mai mare 
piscină din Ploiești106 și teren de tenis cu 
nocturnă și sală de fitness; 

• Complex turistic Perla cu teren de sport 
ce permite practicarea tenisului, 
baschetului, handbalului, voleiului, tenis 
cu piciorul107 și o piscină exterioară; 

• Baza sportivă Azuga ce dispune de un 
teren cu nocturnă pentru fotbal108; 

• Terenurile de tenis și fotbal din cadrul 
Parcului SOCERAM din Câmpina109; 

15. Facilități pentru practicarea înotului în 
piscinele, băile sau ștrandurile acoperite sau în 
aer liber110: Bănești (Casa Augsburg), Breaza (G 
Club SPA), Păulești (complexul de agrement 
Perla), Ariceștii Rahitvanii (Heaven Land), Vălenii 
de Munte (piscina Water Aviluz), Breaza (piscina 
Cristal - ștrand în aer liber111), Slănic (Baia 
Baciului, Baia Roșie), Telega (complex Șoimul), 
Ploiești (Complex Sportiv Ana Maria Pop, bazinul 
Vega, Start Gym), Câmpina (bazinul de înot112), 
precum și la hotelurile din principalele stațiuni 
sau localități de interes turistic (a se vedea 
subcapitolul referitor la facilitățile de spa și 
welness din cadrul unităților de cazare); 

16. Centre de degustare a vinului aferente zonei 

 
104 https://www.sky-center.ro/sky-pool/ 
105 https://www.hotelplaisir.ro/baza-sportiva/ 
106 https://www.sky-center.ro/sky-pool/ 
107 http://perla.vrsgrup.ro/teren-sport.php 
108 https://info-turism-azuga.ro/agrement/ 
109 https://www.facebook.com/Parc-Soceram-
154298221436140/about/?ref=page_internal 
110 http://www.visitprahova.ro/ce-faci/21/inot 
111 https://infoturismbreaza.ro/ro/agrement/ 
112 http://www.campinaturism.ro/ro/structuri-primire-
turistica/agrement/bazinul-de-inot/ 
113 
http://www.visitprahova.ro/orase/gura%20vadului%20toh
ani/activitati/78/domeniile-tohani 
114 
http://www.visitprahova.ro/orase/gura%20vadului%20toh
ani/activitati/77/crama-budureasca 
115 
http://www.visitprahova.ro/orase/ceptura/activitati/75/cr
ama-s.e.r.v.e. 

viticole Prahova și nu numai la: 

• Domeniile Tohani din Gura Vadului113; 

• Crama Budureasca din Gura Vadului114; 

• Crama SERVE din Ceptura de Jos115; 

• Crama Rotenberg din Ceptura de Jos116; 

• Domeniile Dealu Mare din Urlați117; 

• Cramele Basilescu din Urlați118; 

• Conacul Urlățeanu din Urlați119; 

• Casa Seciu din Boldești Scăieni120; 

• Pensiunea Feteasca Neagră din Valea 
Călugărească121; 

• Azuga la Pivnițele Rhein, furnizorul Casei 
Regale. 

17. Parcuri de distracție: 

• Fun Park Kalinderu din Bușteni122 este 
amplasat pe o suprafață de 15.000 mp și 
dispune de o sanie de vară/sanie 
tobogan tip Wiegland, tubbing cu colace 
de suprafață artificială, karusel cu colace 
(iarnă-vară); 

• Fun Park Azuga situat în apropierea 
pârtiilor de schi dispune de două piste de 
snowtubbing, zorball, bubble footbal, 
tirolină123; 

• Parcul de aventură Escape Adventure 
Parș situat în cartierul Cumpătul din 
Sinaia124 dispune de trasee de cățărare 
printre copaci, tiroliene, paintball, tir cu 
arcul; 

• Parcul de aventură Adventure@the 
CASTLE din incinta curții Castelului 

116 
http://www.visitprahova.ro/orase/ceptura/activitati/76/cr
ama-rotenberg 
117 
http://www.visitprahova.ro/orase/urlati/activitati/74/dom
eniile-dealu-mare-urlati 
118 
http://www.visitprahova.ro/orase/urlati/activitati/72/cra
ma-basilescu 
119 
http://www.visitprahova.ro/orase/urlati/activitati/73/con
acul-urlateanu 
120 
http://www.visitprahova.ro/orase/boldesti%20scaeni/acti
vitati/59/degustari-de-vin 
121 http://pensiuneafeteascaneagra.ro/istoric/ 
122 
http://www.visitprahova.ro/orase/Bușteni/activitati/41/p
arc-de-distractie 
123 https://info-turism-azuga.ro/agrement/ 
124 http://jwescapade.ro/despre-parc/ 
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Cantacuzino din Bușteni dispune de un 
kilometru de tiroliană125; 

• Parcul de distracție Păulești situat la 10 
km de Ploiești are o suprafață de 45.000 

mp cu trasee de cățărare, zonă de 
painball, ping-pong, mini-golf126.

 

 

  

 
125 https://www.cantacuzinocastle.com/parc-de-aventura 126 

http://www.visitprahova.ro/orase/paulesti/activitati/52/p
arc-de-distractie 

Pârtie de schi, Sinaia 

Pârtie de schi, Sinaia 
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5.5. Structuri pentru tratament balnear și wellness 

Referitor strict la tratamentul balnear 
materializat în mod specific prin prezența 
bazelor de tratament balnear (autorizate 
conform HG 1154/2004), județul Prahova este 
destul de modest reprezentat comparativ cu 
alte județe din Româna. Astfel, o singură bază 
de tratament balnear din județ este autorizată 
de Ministerul Sănătății127. Este vorba de baza de 
tratament medico-balnear al hotelului Slănic 
din stațiunea omonimă. Conform INCDT (2016) 
această bază de tratament folosește ca factori 
natural de cură apă minerală sărată din lacuri, 
microclimatul de salină și nămol sapropelic.  

Cu toate acestea, trebuie menționată existența 
unor structuri de profil (circumscrise 
conceptului de balneație liberă128) care se 
regăsesc atât Telega (Băile Telega), Slănic (Baia 
Roșie și Baia Baciului) și Băicoi (Băile Valea 
Stelii). La Telega, în cadrul complexului Șoimu se 
găsește un ștrand cu apă sărată pe locul fostelor 
saline în a căror cavități s-au format lacuri cu 
apă sărată – de fapt Telega are o veche tradiție 
balneară încă de la sfârșitul secolul al XIX-lea129. 
La Baia Roșie din Slănic, punctul de atracție îl 
constituie ștrandul cu apă sărată cu suprafață 
de 682 de m2, apa având o salinitate de 130-
260g/l130. La Baia Baciului există și un strat de 
nămol cu o grosime maximă de 1,30 m și o 
rezervă de circa 2100131. Și la Băile Valea Stelii 
există un bazin cu nămol și unul cu apă sărată132. 

De asemenea, în cadrul tratamentului balnear 
se mai poate menționa și Centru de sănătate 
Eden din Breaza care este axat pe tratamentele 
naturiste133. Nu în ultimul rând, la Poiana 
Câmpina există Centru medical Sacofind care pe 
lângă serviciile medicale furnizate, oferă și 
balneoterapie și recuperare - de fapt acest 
centru medical folosește două resurse naturale 
importante: apa sărată (captată din izvoare) și 
nămolul de Techirghiol134. 

În schimb, județul Prahova este bine 
reprezentat prin prezența unităților/centrelor 
spa și/sau wellness. Acestea se regăsesc la 
Breaza (Complexul de terapie naturală 
Alexandra, Complexul turistic Gclub Breaza135 și 
la Clubul de Golf Lac de Verde136), Cornu (Centru 
Bali SPA), Sinaia137 (Hotel Internațional, Hotel 
New Montana, Hotel Smart, Hotel Rina, Hotel 
Mara – aici există un centru de sănătate138).  

De asemenea, se pot adăga și alte facilități de 
tip spa și wellness regăsite în cadrul unităților 
de cazare: Ploiești – VigoHotel139 și Plaisir 
(centru wellness Plaisir)140, Bușteni – Casa 
Magică141, Sinaia – Hotel Carpathia142, Azuga – 
LuxGarden Hotel143 și Hotel Carpat Inn144, 
Păulești – SkyBlue Hotel145, Bucov – Hotel Pik 
Elegance146, Bănești – Casa Augsburg 
Wellness147, Păulești - Centrul Sky Wellness 
&Spa adiacent Hotelului Sky Blue.

 
 

  

 
127 INCDT(2016) 
128 Conform opiniei doamnei Georgeta Maiorescu, 
cercetător științific gradul II la INCDT, expert în 
valorificarea resurselor balneare pentru turism 
129 https://www.telega.ro/istoria-zonei/ 
130 https://www.baiarosieresort.ro/team/strand-cu-apa-
sarata/ 
131 http://valdor.ro/locatie/complex-baia-baciului/ 
132 https://ziarulprahova.ro/2021/08/baile-valea-stelii-
locul-in-care-se-vindeca-oasele-oamenilor-nu-si-vremurile-
de-deasupra-lor/ 
133 https://infoturismbreaza.ro/ro/tratament-balnear/ 
134 https://sanconfind.ro/despre-noi/ 
135 
http://www.visitprahova.ro/orase/breaza/activitati/25/ce
ntre-spa-&-wellness 

136 https://infoturismbreaza.ro/ro/tratament-balnear/ 
137 
http://www.visitprahova.ro/orase/sinaia/activitati/36/cen
tre-spa-&-wellness 
138 http://www.hotelmarasinaia.ro/centrul-de-sanatate/ 
139 http://www.vigohotel.ro/piscina-spa-ploiesti.html  
140 https://www.hotelplaisir.ro/piscina/ 
141 https://www.casamagicaBușteni.ro/tarife-spa/  
142 https://www.hotel-carpathia.ro/spa 
143 https://www.luxgardenhotel.com/spa/  
144 https://carpatinn.ro/spa-si-relaxare  
145 https://sky-spa.ro/ 
146 https://pikelegance.ro/relaxare-spa/ 
147 http://www.casaaugsburg.ro/servicii/16/sauna-
baie-de-aburi 
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5.6. Infrastructura pentru turismul de afaceri    

Călătoriile de afaceri, încă din anul 1996, ocupă 
un loc din ce în ce mai important din piața 
turistică românească. Începând cu perioada 
2003-2004 România a luat un avânt puternic în 
turismul de afaceri, iar unitățile hoteliere și-au 
amenajat săli speciale, le-au dotat cu tot 
echipamentul necesar, oferind spații dedicate 
cursurilor de pregătire și conferințelor.  

În România cele mai solicitate pentru turismul de 
afaceri au fost stațiunile Poiana Brașov și cele din 
Valea Prahovei, precum și orașele reședință de 
județ. Județul Prahova, prin stațiunile montane, 
rămâne între preferatele organizatorilor de 
conferințe, seminarii, team building și a 
programelor de training, dar și de semnarea unor 
contracte de afaceri.  

În județul Prahova turismul de afaceri se 
desfășoară prin conferințe naționale și 
internaționale pe diverse teme sau team 
building-uri. De asemenea, județul fiind bine 
dezvoltat din punct de vedere economic, sunt 
foarte multe firme care sunt potențiali parteneri 
pentru mulți oameni de afaceri sau specialiști din 
diverse domenii, fiind locul de desfășurare a 
numeroase întâlniri de afaceri. 

Vechile hoteluri au beneficiat de investiții menite 
să ridice calitatea serviciilor, dar și să extindă 
oferta prin reorganizarea unor spații și 
transformarea lor în săli dotate cu instalații de 
sonorizare, videoproiectoare, table magnetice, 
sisteme traducere simultană, flipchart, 
echipamente de sonorizare, conexiune internet 
etc.  

O structură importantă destinată organizării 
evenimentelor de afaceri (târguri, expoziții, de 
artă plastică și fotografie, lansări de carte, 
concerte și spectacole, conferințe, simpozioane, 
reuniuni naționale și internaționale) la nivelul 
județului Prahova este Centrul Internațional de 
Conferințe Casino Sinaia, administrat de Consiliul 
Județean Prahova și Primăria Sinaia. În cadrul 
Centrului Internațional de Conferințe, Casino 
Sinaia, având 9 săli cu o capacitate de 1760 de 
locuri, se desfășoară activități de interes public 
organizate de Consiliul Județean Prahova și de 
alte instituții sau persoane fizice și juridice care 
solicită organizarea de evenimente (vezi Tabel 
14). 

Stațiunile Sinaia denumită “Perla Bucegilor”, 
Bușteni, Predeal, Azuga etc. rămân constant 
între preferințele beneficiarilor turismului de 
afaceri și al turismului de relaxare. 

Sinaia este una dintre cele mai căutate stațiuni 
pentru organizarea de evenimente, având 11 
hoteluri la categoria 5 și 4 stele care oferă 3750 
locuri. De asemenea, vilele și pensiunile turistice 
de 4 și 5 stele din stațiuni oferă peste 200 de 
locuri în sălile amenajate pentru organizarea de 
evenimente de afaceri. Vila turistică La Monitori 
organizează team building de tip outdoor.  

Stațiunea Bușteni oferă peste 154 locuri în sălile 
special amenajate pentru organizarea de 
conferințe și alte evenimente corporate. 

În stațiunea Azuga sunt trei hoteluri de 4 stele și 
două pensiuni turistice cu spații special 
amenajate pentru organizarea de conferințe ce 
dispun de o capacitate de peste 350 locuri.  

Stațiunea Breaza are două pensiuni turistice de 
4 stele, cu o capacitate de 54 de locuri care pot fi 
închiriate pentru conferințe și cursuri de 
perfecționare și alte evenimente. 

În stațiunea Cheia sunt două hoteluri de 3 stele 
care au săli de conferințe cu o capacitate de 
peste 200 de locuri. 

În Vălenii de Munte se află Hotelul Afrodita de 4 
stele având o sală de conferințe cu o capacitate 
de 180 de locuri.  

Orașul Ploiești este municipiul de reședință al 
județului Prahova unde sunt hoteluri dotate cu 
săli de conferințe pentru organizarea de 
conferinţe, seminarii, traning-uri, cursuri, 
recepții, cocktail-uri, întâlniri de afaceri, 
prezentări și lansări de produse sau servicii ce 
oferă peste 935 de locuri. 

Infrastructura culturală existentă (case de 
cultură, centre culturale, muzee) poate fi folosită 
pentru organizarea de evenimente.  

Camera de Comerț și Industrie Prahova 
închiriază 4 săli cu o capacitate de 200 de locuri 
pentru organizarea cursurilor de formare și 
perfecționare profesională, organizarea de 
târguri și expoziții cu participare locală, națională 
și internațională, și organizarea de simpozioane.  

Centrul Județean de Cultură Prahova 
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funcționează sub autoritatea Consiliului 
Județean Prahova și organizează evenimente 
culturale cum ar fi: spectacole, concerte, 
expoziții permanente și tematice, festivaluri, 
concursuri, târguri, vernisarea și înființarea unor 
expoziții muzeale, tabere de creație, turism 
cultural, editarea și lansarea unor publicații, 
dezbateri, sesiuni de comunicări științifice, 
simpozioane, colocvii, cursuri de formare. 

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova – 
Secția Ploiești în cadrul Muzeului Petrolului - 
există o sală de conferințe cu o capacitate 

maximă de 30 persoane în care se pot desfășura 
conferințe, sesiuni de comunicări. 

Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești are o 
sală de spectacole cu o capacitate de 600 
persoane și o sală de conferințe cu 200 de locuri. 

Amenajările moderne și condițiile de 
desfășurare a evenimentelor organizate 
corespund celor mai înalte exigențe de cazare și 
de dotare tehnică, astfel încât multe dintre 
hotelurile importante din județul Prahova sunt 
foarte apreciate din punctul de vedere al 
turismului de afaceri. 

Tabel 31: Săli de evenimente și galerii de artă în cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino 
Sinaia 

Nr. 
crt. 

Denumirea  Suprafață și capacitate  Descriere (evenimente organizate) 

Săli de evenimente 

1. Sala de Teatru 224 m2, 400 de locuri Spectacole și evenimente corporate 

2. Sala Oglinzilor 650 m2 , 600 de locuri Evenimente corporate și private. 

3. Sala Baccara (Sala Ovală)  336 m2, 280 de locuri Evenimente corporate cu caracter festiv sau 
petreceri private 

4. Sala Prințului Dimitrie Ghica 

(Sala cu struguri) 

80 m2, 60 de locuri 

 

Ședințe sau organizarea de ateliere de lucru în 
cadrul conferințelor 

5. Sala Nicolae Grigorescu  160 m2, 120 de locuri Conferințe, ateliere de lucru sau ședințe 

6. Foaier  

 

198 m2, 60 locuri Întâmpinarea oaspeților, înscrierea 
participanților 

Galerii de artă 

7. Sala Carol I 60 de locuri Evenimente corporate (ședințe, conferințe, 
ateliere de lucru, seminarii) 

8. Sala Ferdinand 200 m2, 160 de locuri Desfășurarea de evenimente corporate, și 
private 

9. Cabinetul Regina Maria 24 m2, 20 de locuri Ședințe restrânse sau pentru ateliere de lucru 
în cadrul conferințelor 

Sursa: realizat de autori 

Tabel 32: Structuri de primire turistică cu spații pentru organizare de evenimente pentru turismul de 
afaceri  

Nr. 

crt. 

Denumire unitate de cazare Capacitate sălilor de evenimente 

Sinaia  

1. Hotel Arca lui Noe 70 locuri 

2. Hotel Anda 2 săli – 74 locuri 

3. Hotel Cumpătu  80 locuri 

4. Hotel Foișorul cu Flori  150 locuri 

5. Hotel Internațional  11 săli – 1.256 locuri 

6. Hotel Ioana  35 locuri 

7. Hotel Mara  8 săli - 700 locuri 

8. Hotel New Montana  4 săli – 635 locuri 

9.  Hotel Palace  5 săli - 290 locuri 
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Nr. 

crt. 

Denumire unitate de cazare Capacitate sălilor de evenimente 

10. Hotel Smart  2 săli – 60 locuri 

11. Hotel Sinaia 3 săli – 400 locuri 

12. Pensiunea turistică Amurg 24 locuri 

13. Pensiunea turistică Iris 1 sală – 60 locuri 

14. Pensiunea turistică Tom  36 locuri 

15. Pensiunea turistică Piatra Șoimului  40 locuri 

16. Pensiunea turistică Oblique  40 locuri 

Bușteni  

17. Pensiunea turistică Cochet  1 sală - 40 locuri 

18. Pensiunea turistică Popasul Vânătorilor 1 sală - 30 locuri 

19. Vila Dumitru  24 locuri 

20. Vila Leonida 60 locuri 

Azuga  

21. Hotel Carpat Inn 70 locuri 

22. Hotel Luxgarden  100 locuri 

23. Hotel Cautis  100 locuri 

24. Pensiunea turistică Flora Alpină  30 locuri 

25. Pensiunea turistică Titanic Residence 50 locuri 

Breaza  

26. Pensiunea turistică Raza de Soare  1 sală – 24 locuri 

27. Pensiunea turistică Transilvania House 1 sală - 30 locuri 

Ploiești 

26. Hotel Central   1 sală de conferințe și 5 meeting rooms  
Salonul de Cristal - 283 m2; capacitate de 200 de persoane; 
Sala Paris -  84 m2; capacitate de 18 locuri; 
Sala Geneva - 31,6 m2; capacitate de 12 locuri; 
Sala Viena - 36,4 m2; capacitate de 25 locuri; 
Sala Amsterdam - 84 m2; capacitate de 50  locuri; 
Sala Barcelona - 84 m2; capacitate de 50 locuri. 
Capacitatea totală a sălilor este de 355 locuri. 

27. Prahova Plaza Hotel Săli cu o capacitate de 450 locuri  

28. Vigo Grang Hotel  1 sală de conferințe - 100 m2; capacitate de 100 de locuri 

29. Vila Soleil  1 sală de conferințe cu o capacitate de 30 de locuri 

Cheia  

30. Hotelul Floris  2 săli cu 99 de locuri și respectiv 40 de locuri 

31. Hotelul Cheia 1 o sală cu capacitate de 60 de locuri 

Vălenii de Munte 

32. Hotelul Afrodita 1 sală de conferințe cu o capacitate de 180 locuri 

Sursa: realizat de autori 
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5.7. Structuri de informare și promovare turistică    
 

La nivelul județului Prahova funcționează 4 
Centre Naționale de Informare și Promovare 
Turistică realizate în perioada de finanțare 2007-
2013, în cadrul Programului Operațional 
Regional, AP 5 Dezvoltarea durabilă și 
promovarea turismului, DMI 5.3. Promovarea 
potențialului turistic și crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creșterii atractivității 
României ca destinație turistică localizate în 
Azuga, Breaza, Câmpina, Sinaia. 

O analiză a site-urilor web ale celor 4 CNIPT 
existente în județul Prahova a evidențiat 
următoarele: 

• informațiile sunt traduse cel puțin în 
limbile engleză, franceză și germană; 

• informațiile turistice sunt pe alocuri 
incomplete; 

• nu sunt informații legate de programele 
turistice din cadrul destinației (excursii în 
împrejurimi); 

• nu sunt realizate conexiuni între CNIPT-
urile existente la nivelul județului Prahova; 

• nu există un sistem integrat de rezervare 

interconectat cu unitățile de cazare. 

La aceste 4 Centre Naționale de Informare și 
Promovare Turistică se adaugă o serie de alte 
puncte de informare realizate din fonduri proprii 
ale primăriilor (ex. Centrul de informare turistică 
Bușteni) sau prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală – Valea Călugărească, 
Măgureni.148 

Deși scriptic județul Prahova este acoperit destul 
de bine cu astfel de structuri de informare, în 
unele cazuri durata de funcționare a acestora a 
fost destul de scurtă. De asemenea, un alt minus 
este faptul că în câteva puncte cheie din județ nu 
sunt localizate astfel de centre (municipiul 
Ploiești, stațiunea Bușteni, stațiunea Slănic, 
stațiunea Cheia, stațiunea Vălenii de Munte).149 

În perioada anterioară de programare au fost 
implementate un număr de 18 proiecte prin care 
au fost realizate cele 4 CNIPT-uri și care au mai 
vizat îmbunătățirea activităților de promovare și 
informare turistică a diferitelor sub-destinații din 
cadrul județului.  

Tabel 33: Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică din Județul Prahova 

Denumire Pagină web Informații oferite de pagina web 

Centrul 
Național de 
Informare și 
Promovare 
Turistică 
Azuga 

www.info-turism-azuga.ro Arealul promovat este format din orașul Azuga. 
Sunt prezentate: 

➢ Resurse turistice 
➢ Structuri de primire turistică 
➢ Informații utile 
➢ Hărți 
➢ trasee  

În limbile: română, arabă, chineză, olandeză, engleză, 
franceză, germană, italiană, portugheză, rusă, spaniolă 

Centrul 
Național de 
Informare și 
Promovare 
Turistică 
Breaza 

http://www.cniptbreazaph.ro/ 
(nefuncțional, sursa: 
http://turism.gov.ro/web/auto
rizare-turism/) 
 
https://infoturismbreaza.ro/ro
/ 
(funcțional, sursa: 
https://primariabreaza.ro/) 

Arealul promovat este format din orașul Breaza. 
Sunt prezentate: 

➢ Obiective turistice 
➢ Structuri de primire  
➢ Tradiții și meșteșuguri 
➢ Trasee turistice 
➢ Hărți 
➢ Informații utile 

În limbile: română, engleză, franceză, germană. 

Centrul 
Național de 
Informare și 
Promovare 

www.campinaturism.ro Arealul promovat este format din Municipiul Câmpina. 
Sunt prezentate: 

➢ Resurse turistice naturale și antropice 
➢ Informații Câmpina 

 
148https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si
_liste_rapoarte_de_selectie 

149http://turism.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2018/06/ANEXA-5.pdf 

http://www.info-turism-azuga.ro/
http://www.cniptbreazaph.ro/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
https://infoturismbreaza.ro/ro/
https://infoturismbreaza.ro/ro/
https://primariabreaza.ro/
http://www.campinaturism.ro/
https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie
https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/06/ANEXA-5.pdf
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/06/ANEXA-5.pdf
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Denumire Pagină web Informații oferite de pagina web 

Turistică 
Câmpina 

➢ Structuri de primire turistică 
➢ Hărți turistice 
➢ Informații utile 

În limbile: română, engleză, franceză, germană. 

Centrul 
Național de 
Informare și 
Promovare 
Turistică 
Sinaia 

www.info-sinaia.ro Arealul promovat este format din orașul Sinaia. 
Sunt prezentate: 

➢ Obiective turistice 
➢ Cultură și istorie 
➢ Trasee turistice 
➢ Cazare 
➢ Domeniul schiabil 

În limbile: română, engleză, franceză, germană. 

Sursa: prelucrarea datelor existente pe site-urile web ale celor 4 CNIPT 
 

   

Abruptul Bucegilor 

http://www.info-sinaia.ro/
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5.8. Zone turistice și forme de turism practicate 

În Județul Prahova au fost delimitate patru zone 
de interes turistic, respectiv Valea Prahovei, 
Valea Doftanei, Valea Teleajenului, Drumul 
Vinului, iar al cincilea Municipiul Ploiești (vezi 

Figura 48). Fiecare dintre aceste areale turistice 
va fi analizat distinct, identificându-se 
principalele localități și stațiuni turistice, dar și 
formele de turism care pot fi practicate în zonă. 

Zona turistică Valea Prahovei  

Situată în partea vestică și nord vestică a 
județului, Valea Prahovei este printre cele mai 
vechi și reprezentative zone turistice ale 
României. Arealul Văii Prahova se constituie într-
o destinație turistică atractivă, atât din punct de 
vedere al elementelor de atractivitate care 
aparțin cadrului natural (principalele repere ale 
ofertei turistice), cât și din punct de vedere 
cultural, în special datorită prezenței unor 
monumente istorice intrate deja în circuitul 
turistic internațional și incluse pe listele 
„monumentelor istorice” ale CIMEC (vezi Figura 
49).  

Principalele localități de interes turistic din zonă 
sunt: Azuga - stațiune climaterică și turistică 
montană de interes național, fiind renumită 
îndeosebi ca stațiune turistică pentru sporturile 
de iarnă; Breaza – stațiune turistică montană de 
interes local; Bușteni – stațiune turistică 
montană de interes național; Comarnic; Cornu - 
locul ideal pentru relaxare și odihnă; Poiana 
Câmpina; Sinaia – stațiune turistică montană de 
interes național.  

Formele de turism practicate în zona turistică 
Valea Prahovei 

▪ turism montan: domeniul schiabil include 
pârtiile din Sinaia, Azuga și Bușteni (28 de 
pârtii de schi omologate) de diferite grade 
de dificultate, care sunt deservite de 
telegondolă, telecabină, telescaun, 
teleschi; se pot practica diferite sporturi 
de iarnă: schi (schi fond, schi alpin, schi 
randonee, schi extrem, schi de tură, 
snowboard, heli-ski sau ski cu elicopterul), 
snowkiting, plimbările cu snowmobilul, 
săniușul sau chiar parțial bob-ul; drumeții 
pe poteci și trasee marcate (Câmpina, 
Cornu, Sinaia, Bușteni, Azuga, Breaza);  

▪ turism de aventură - trasee pentru 
escaladă, alpinism (Munții Bucegi, cu 
plecare din Sinaia, Bușteni, Azuga); ciclism 
și mountainbike (trasee montane în 
munții Bucegi, Ciucaș și Baiului, pe 

trasee turistice și drumuri forestiere); 
excursii off-road sau enduro; parapantă și 
zborul cu balonul cu aer cald;  

▪ turism științific/ecoturism – prin existența 
unor rezervaţii naturale în zonă (de ex. 
Rezervaţia naturală botanică "Poiana cu 
Narcise”; Rezervaţia naturală complexă 
"Valea Turcului"; Cascada Urlătoarea, 
Cascada Valea Spumoasă, Peștera 
Ialomiței, Cascada 7 Izvoare; Parcul 
Natural Bucegi (rezervațiile naturale 
Abruptul Prahovean, Locul fosilifer Plaiul 
Hoților, Munții Colții lui Barbeș), inclus în 
rețeaua Natura 2000; rezervația botanică 
și zoologică Arinişul de la Sinaia – 
Cumpătu, etc.);  

▪ turism cultural – are potențial mare de 
dezvoltare, datorită numărului mare de 
monumente arhitecturale, arheologice, 
muzee, evenimente culturale, etc.; 

▪ turism ecumenic/ cultural-religios și de 
pelerinaj – la mănăstirile din zonă; 

▪ turism de vânătoare și pescuit sportiv – 
Clubul Vânătorilor și Pescarilor Sportiv 
Ploiești; păstrăvărie Valea Azuga; 

▪ turism de wellness și SPA – centre 
specializate de SPA și tratament la 
Cornu (Centrul Bali Spa), Breaza 
(Complexul de Terapie Naturală 
Alexandra și Complexul turistic Gclub 
Breaza) și Sinaia (Hotel Mara); centre 
SPA sau proceduri de tip SPA se găsesc și 
în unitățile de cazare: Hotel LuxGarden, 
Flora Alpina (Azuga), Complex Gura 
Diham, Casa Magică și Complexul Cochet 
(Bușteni), VigoHotel, Hotel 
Internaţional, Hotel New Montana, 
Hotel Smart, Hotel Rina (Sinaia); Saună, 
jacuzzi, fitness, piscină interioară ș.a. la: 
Pensiunea Speranța (Breaza), Villa 
Melania (Bușteni), Casa Cornu (Cornu), 
Casa Iris, Hotel Regal, Hotel Roberto 
(Sinaia);    
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▪ turism balnear și de sănătate - favorizat de 
existența factorilor naturali terapeutici – 
izvoare minerale, aer puternic ozonat, 
bogat în radiații ultraviolete; în această 
zonă pot fi tratate numeroase afecțiuni: 
nutriție și metabolism, ale sistemului 
nervos (Azuga); dermatologice/ alergii, 
endocrine, de nutriție și metabolism, ale 
sistemului nervos, cardiovascular și ale 
aparatului respirator și ORL (Breaza); 
nutriție și metabolism, ale sistemului 
nervos (Bușteni); ale sistemului nervos, 
ale aparatului respirator și ORL (Cornu); 
dermatologice/ alergii, endocrine, de 
nutriție și metabolism, ale sistemului 
nervos, cardiovascular, reumatism și ale 
sistemului nervos periferic (Sinaia, de 
ex. Hotel Mara);    

▪ turism ecvestru – centru de echitație “La 
Monitori” (Sinaia); centrul de echitație 
Horses4U (Breaza); centrul de echitație 
Robin Hood (Comarnic);  

▪ turism de reuniuni, congrese și afaceri - 
favorizat de existenţa unui centru de 
conferință și a multe unități de cazare cu 
săli de conferință: Hotel LuxGarden, Hotel 
Cautis, Hotel Azuga Ski & Bike Resort, 
Hotel Larisa, Pensiunea Turistică Flora 
Alpină, Pensiune Turistică Maria (Azuga); 
Hotel Alexandros, Complex Cochet 
(Bușteni); Pensiunea Raza de Soare și 
Transilvania House Breaza (Breaza); Hotel 
Silva, Hotel Alexandros, Hotel Gura Diham, 
Hotel Caraiman, Hotel Cochet, Popasul 
Vânătorilor (Bușteni); Casino Sinaia, 
Hotel Internațional, Hotel Rina Sinaia, 
Hotel Mara, Hotel New Montana Sinaia, 
Hotel Palace, Ioana Hotels, Hotel Cota 
1400 Sinaia, Hotel Anda, Hotel Cumpătu 
Sinaia, Casa Iris, Hotel Smart (Sinaia);  

▪ turism de evenimente – favorizat de 
existența pe tot parcursul anului a unor 
evenimente cât mai diverse, de la cele 
culturale la cele sportive: Festivalul 
cultural sportiv, Surmont Mountain Bike 
Challenge și Azuga Trail Race (Azuga); 
Festivalul Cătinei şi al Fructelor de 
Pădure (Breaza); Festivalul Național al 
Teatrelor de Revista pentru Copii, Salonul 

de Umor ”Ridendo Dicere Verum”, 
Festivalul George Enescu, Cupa Mondială 
de Escaladă pe Structura de Gheață, Moto 
Xcountry Festival (Bușteni); Festivalul 
Internațional de Chitară Clasică, 
Festivalul George Enescu, Festivalul 
Sinaia Forever, Winter Air Sports, On 
Top of the World Bike Fest, Trofeul 
Sinaia Forever, Gala Campionilor 
F.R.A.S. (Sinaia), etc.; 

▪ turism de agrement - Fun Park Kalinderu, 
Escapade Adventure Park Zamora, 
ADVENTURE@the CASTLE (în incinta 
parcului de la Castelul Cantacuzino) 
(Bușteni); Lac de Verde Golf & Social 
Club (Breaza), singurul teren de golf de 
9 cupe certificat din România; diverse 
metode de agrement și la hotelurile din 
zonă, cum ar fi: tir cu arcul, cu pașca, 
paintball sau ATV-uri (de ex. Hotel 
Cumpătu din Sinaia); Sporturi de echipă: 
Centrul de Divertisment la Hotel 
Internațional Sinaia (bowling, biliard, 
darts, air hockey, fusball), Complexul de 
distracţii Azuga ski & bike Resort 
(bowling, biliard, tenis de masă, jocuri 
electronice, hockey de masă); G Club 
SPA (Breaza); 

▪ turism gastronomic – bucătăria 
tradițională (bulz, pastramă de oaie, 
sarmale, saramură de peşte sau 
cozonac, vin roșu de Dealul Mare, țuică 
de prune);  

▪ agroturism și turism rural – favorizat de 
oferta specifică acestui tip de turism 
(pensiuni rurale sau ferme clasate) în 
localitățile Adunați, Cornu; 

▪ turism vitivinicol – degustări de vin la 
Pivniţele Rhein (Azuga), furnizorul Casei 
Regale a României;  

▪ turism itinerant cu valențe culturale – 
degustări de vin pe Drumul Vinului și 
cunoașterea tradițiilor locale pe Drumul 
Fructelor; 

▪ turism de odihnă și recreere, inclusiv 
turism de week-end; 

▪ turism de tranzit;  
▪ turism de distracție nocturnă. 

 

http://international-sinaia.ro/centru-de-divertisment
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Sursa: realizat de autori 

Figură 48: Regiuni turistice la nivelul Județului Prahova 
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Sursa: realizat de autori 

Figură 49: Regiunea turistică Valea Prahovei, Județul Prahova 
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Zona turistică Valea Doftanei 

Zona turistică Valea Doftanei este desfășurată pe 
direcția nord-sud, despărțită de Valea Prahovei 
prin masivul muntos Gârbova. Cadrul natural 
deosebit, cu peisaje magnifice și climat 
prietenos, în special în zona submontană, fondul 
cinegetic și piscicol deosebit din zona montană, 
lacurile sărate și apele minerale de la Telega și 
Brebu constituie un potențial turistic natural, 
care încă nu este valorificat la întreaga sa 
capacitate. Valea Doftanei este cunoscută 
pentru tradițiile și produsele tradiționale, dar 
și ca zonă foarte bună pentru relaxare (vezi 
Figura 50). 

Principalele localități de interes turistic din zonă 
sunt: municipiul Câmpina; Telega – stațiune 
balneară de interes local; Brebu; Valea 
Doftanei. 

Formele de turism practicate în zona turistică 
Valea Doftanei 

▪ turism balnear și de sănătate – Băile 
Telega, indicate în afecțiuni 
reumatismale, neurologice și 
ginecologice; în această zonă pot fi 
tratate numeroase afecțiuni: ale 
aparatului respirator și ORL (Câmpina); 

▪ turism de wellness și spa: Casa Augsburg 
(Bănești), Hotel Amana INN (Câmpina), 

▪ turism montan - drumeții pe poteci și 
trasee marcate (de ex. Valea Doftanei: 
Culmea munților Baiului - Valea 
Floricului -Vf. Gagu Mare - 1660m); 

▪ turism de aventură – mountainbike și 
ciclism, enduro - pe traseele abordate 
pentru off-road, dar și trasee cum ar fi: 
Bertea – Pasul Bratocea; motocros - la 
Câmpina există o pistă specială chiar din 
anii '60, fiind cea mai mare din întreaga 
țară (1500 m lungime). Aici se 
organizează campionate naționale și 
internaționale de motocros, pista fiind 
omologată de Federația Națională de 
Motociclism; 

▪ cicloturism; 
▪ turism de vânătoare și pescuit sportiv - 

factorul favorizant pentru vânătoare îl 
constituie fauna deosebit de bogată din 
pădurile de foioase (Valea Doftanei); lacul 
Păltinoasa este locul ideal pentru o 
partidă de pescuit; 

▪ turism ecvestru: centrul de echitație 
(Câmpina); 

▪ turism cultural –  facilitat de existența 
obiectivelor cultural-istorice din zonă; 

▪ turism ecumenic / cultural-religios și de 
pelerinaj – la mănăstirile din zonă;  

▪ turism de evenimente - Festivalul 
Cașcavalului (comuna Valea Doftanei), 
Festivalul Dulceţii (Brebu), Festivalul 
Cătinii și al Fructelor de Pădure (Şotrile), 
Sărbătoarea celor două Iulii, Tabăra de 
pictură „Câmpina, dragostea mea”, 
Câmpina Open MTB și Târgul Mierii 
(Câmpina); 

▪ agroturism și turism rural - zona include 
numeroase sate pitoreşti, păstrătoare de 
tradiţii: Brebu, Telega, Şotrile (se pot face 
vizite la stână); 

▪ turism de agrement: Complexul Sportiv 
FIBEC, Câmpina (minifotbal, tenis); 
Complexul Turistic Amana Inn 
(Câmpina), 

▪ turism gastronomic – produse tradiționale 
locale (caşcavea, urdă, brânză de burduf, 
pastramă de oaie, sarmale, cozonac, 
țuică de prune; este suținut de 
funcționarea unor structuri de primire 
turistică omologate care promovează 
gastronomia locală tradiţională: există 2 
puncte gastronomice locale în Valea 
Doftanei (SC Attitude Accomodation SRL 
și Piele Liliana Rodica); 

▪ ecoturism/turism științific - rezervaţia 
Glodeasa; 

▪ turism de odihnă și recreere, inclusiv 
turism de week-end. 
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Sursa: realizat de autori 

Figură 50: Regiunea turistică Valea Doftanei, Județul Prahova 
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Zona turistică Valea Teleajenului 

Zona turistică Valea Teleajenului este 
desfășurată pe râul Teleajen și include parte din 
arealul montan, o zonă de deal cu resurse 
balneare (nămol terapeutic, lacuri terapeutice cu 
apă sărată, salină terapeutică) și arealul 
subcarpatic, cu peisaje variate, factori climatici 
de cruţare, ape minerale nevalorificate (vezi 
Figura 51).  

Potențialul turistic natural este apreciabil, în 
special în partea nordică unde se desfășoară 
Munții Ciucaș cu forme spectaculoase: abrupturi, 
grohotișuri, stânci bizare, numeroase puncte de 
belvedere, chei, domeniu schiabil. Aici se află și 
Rezervația de interes național protejată prin lege 
“Tigăile din Ciucaş”. Fondul cinegetic și cel 
piscicol este deosebit de bogat. Rezervația 
geologică “Muntele de sare” de la Slănic este 
declarată de interes național, fiind protejată prin 
lege. Valea Teleajenului este cunoscută pentru 
tradiții și produse tradiționale, dar și pentru 
relaxare la munte, în salină sau la deal printre 
pomii fructiferi, pe aici trecând Drumul 
Fructelor.  

Principalele localități de interes turistic din zonă 
sunt: Cheia, Drajna, Izvoarele-Crasna, Slănic, 
Vălenii de Munte. 

Formele de turism practicate în zona turistică 
Valea Teleajenului 

▪ turism montan – drumeții, 
mountainbike şi ciclism (Muntele Ciucaș 
cu numeroase trasee marcate pentru 
drumeții, dar și cu bicicleta; de ex. Baia 
Baciului, Baia Verde şi Baia Roşie);  

▪ turism de aventură - trasee de alpinism 
în masivul Ciucaș;   

▪ turism balnear și de sănătate - în Cheia 
pot fi tratate afecțiuni de nutriție și 
metabolism, ale sistemului nervos, ale 
aparatului respirator şi ORL; 

▪ turism vitivinicol: degustări de vin la 
restaurantul – cramă Casa Seciu 
(Boldești-Scăieni); 

▪ cicloturism – Dumbrăvești-Mălăiești; 
▪ turism ecvestru - Parcul de Distracții 

Păulești; Clubul de călărie Horseland din 
Găgeni; Centrul Ecvestru Husar (Slănic 
Prahova); 

▪ turism de agrement - Parcul de distracții 
Păuleşti; sporturi în echipă: Complexul 

Schnitzel Haus, Păulești (bowling), Sky 
Bowling, Păulești (bowling, biliard, 
snooker), baza sportivă Plaisir, Păulești 
(tenis, fotbal, tenis cu piciorul, tenis de 
masă, biliard); piscine în aer liber: 
Complexul de Agrement Perla, Schnitzel 
Haus sau Sky Pool (Păuleşti); 

▪ turism de reuniuni, congrese și afaceri - 
sălile de conferințe și evenimente din 
Păulești sunt o alternativă la cele din 
municipiul Ploiești (datorită 
proximității); 

▪ turism de wellness și SPA – centru 
specializat de SPA și tratament la Slănic 
(în Salina Slănic pot fi tratate afecțiuni 
dermatologice/ alergii, ginecologice, 
reumatism și ale aparatului respirator şi 
ORL); masaj somatic și de recuperare și 
sală de fitness la Hotel Capitol (Vălenii 
de Munte); 

▪ turism balnear – stațiunea 
balneoclimatică datorită apelor cloruro-
sodice concentrate și a nămolului 
sapropelic. În această zonă s-au format 
lacuri antroposaline numite băi (Baia 
Baciului, Baia Verde și Baia Roşie) fiind 
renumite pentru efectul terapeutic; Hotel 
Slănic dispune de o bază de tratament 
cu tradiţie; 

▪ turism cultural – facilitat de existența unor 
obiective cultural-istorice (Biserica "Sf. 
Trei Ierarhi” (sec. XVIII), Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului”; Muzeul Sării din Slănic, 
etc.); 

▪ turism ecumenic / cultural-religios și de 
pelerinaj – la mănăstirile din zonă; 

▪ ecoturism/turism științific – prin 
existența unor rezervații naturale în 
zonă (Rezervația naturală geologică și 
geomorfologică Muntele de Sare, 
rezervațiile geologice și botanice Tigăile 
Mari-Ciucaş, Culmea Zăganului-Ciucaş și 
Şuviţele Berii, etc.) 

▪ turism de evenimente – Vălenii de Munte 
oferă importante evenimente, de la 
culturale la tradiționale (de ex. 
Festivalul Ţuicii);  

▪ turism gastronomic – bucătăria 
tradițională locală;  
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▪ turism itinerant cu valențe culturale – 
cunoașterea tradițiilor locale pe Drumul 
Fructelor și degustări de vin pe Drumul 
Vinului; 

▪ agroturism și turism rural – zona include 
numeroase sate pitorești, păstrătoare de 

tradiții (Aluniș, Ștefești, Măneciu, 
Izvoarele); 

▪ turism de odihnă și recreere, inclusiv 
turism de week-end; 

▪ turism de distracție nocturnă. 

 
Sursa: realizat de autori 

Figură 51: Regiunea turistică Valea Teleajenului, Județul Prahova 
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Zona turistică Drumul Vinului 

Este situată în partea central-estică a județului 
Prahova și face parte din arealul colinar, cu 
peisaje de deal, bioclimat sedator, podgorii 
renumite și ape minerale. Valea Cricovului Sărat 
este cunoscută pentru degustările de vin de pe 
Drumul Vinului și pentru urmele istoriei 
românești de pe Drumul Voievozilor. 

Localitățile reprezentative din această zonă 
sunt: Bărcănești – Ghighiu; orașul Boldești-
Scăieni; Bucov; Ceptura; Filipeștii de Pădure - 
popas pe traseul tematic Drumul Voievozilor; 
Filipeștii de Târg – popas pe traseul tematic 
Drumul Voievozilor; Gura Vadului-Tohani – 
popas pe traseul tematic Drumul Vinului; 
Iordăcheanu – popas pe traseul tematic Drumul 
Vinului; orașul Mizil – popas pe traseul tematic 
Drumul Vinului; Orașul Urlați - popas pe traseul 
tematic Drumul Vinului; Valea Călugărească - 
este popas pe traseul tematic Drumul Vinului; 
Orașul Băicoi - este un popas pe Drumul 
Vinului; Florești; Dumbrăvești-Mălăiești; 
Lipăneşti - satul Zamfira este popas pe Drumul 
Vinului; Păulești. Centrele viticole: Dealu Mare - 
Valea Călugărească, Dealu Mare – Urlaţi, Dealu 
Mare – Ceptura, Dealu Mare – Tohani. 

Formele de turism practicate în zona turistică: 

▪ turism vitivinicol: există posibilități de 
inițieri în meșteșuguri vitivinicole 
(culesul strugurilor, pregătirea 
mustului) și degustări de vin, în special 
pe Drumul Vinului, în zona Dealu Mare, 
cea mai compactă zonă viticolă din 
România, în cadrul cramelor Serve, 
Rotenberg, Vinalia-Conacul Ceptura, 
Dagon Winery (Ceptura), Budureasca,  
Domeniile Tohani și Crama Oenoterra 
Dealul Mare (Gura Vadului - Tohani), 
Domeniile Urlați din Dealu Mare, 
Conacul Urlățeanu și Crama Basilescu 
(Urlați); 

▪ turism itinerant cu valențe culturale – 
favorizat de prezența drumurilor tematice 

Drumul Vinului (degustări de vin) și 
Drumul Voievozilor (cunoașterea istoriei 
românești); 

▪ turism cultural – facilitat de existența 
muzeelor și a vestigiilor arheologice din 
zonă;  

▪ turism ecumenic/de pelerinaj – la 
mănăstirile din zonă (Mănăstirea Pissiota 
din Poienarii Burchii este un loc de 
pelerinaj destul de frecventat); 

▪ cicloturism – plimbări cu bicicleta pe 
Drumul Vinului din podgoria Dealu Mare, 
cu posibilitatea de a vizita diverse crame;  

▪ turism ecvestru – favorizat de posibilitățile 
de practicare a echitației pe Drumul 
Voievozilor;  

▪ turism de reuniuni, congrese și afaceri – 
favorizat de existența spațiului și 
facilităților pentru seminarii, conferințe, 
reuniuni, training, team-building (Conacul 
dintre Vii, Urlați); 

▪ turism de aventură – sporturi aeronautice 
(aerodromul de la Strejnic permite 
desfășurarea de activități recreative, cum 
ar fi plimbările de agrement, aviația 
sportivă, aeroplanorismul sau 
parașutismul);  

▪ turism de vânătoare și pescuit - fondurile 
de vânătoare din cadrul Clubului de 
vânătoare și pescuit sportiv Urlați; 
Fondul de vânătoare nr. 16 ,,Strejnic”; 
Clubul Pescarilor Bucov; 

▪ ecoturism/turism științific – favorizat de 
existența rezervației botanice Stânca de la 
Tohani; 

▪ agroturism și turism rural – favorizat de 
oferta specifică acestui tip de turism în 
localitățile Albeşti Paleologu; 

▪ turism de agrement - Grădina Zoologică 
(Bucov); 

▪ turism de odihnă și recreere, inclusiv 
turism de week-end. 

http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/20/circuite-recomandate/drumul-voievozilor
http://www.visitprahova.ro/ce-vezi/20/circuite-recomandate/drumul-voievozilor


 
Sursa: realizat de autori 

Figură 52: Regiunea turistică Drumul Vinului, Județul Prahova 
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Capitolul 6: Analiza cererii turistice din Județul Prahova 
  

6.1. Evoluția și structura cererii turistice 

Activitatea turistică din perspectiva cererii 
poate fi caracterizată prin prisma a trei 
indicatori de profil: numărul de sosiri ale 
turiștilor (numărul de turiști cazați), numărul de 
înnoptări și durata medie a sejurului. Toți acești 
indicatori sunt obținuți de la unitățile de 
cazare150 care raportează aceste date lunar 
către Institutul Național de Statistică, respectiv 
structurilor sale teritoriale, în cazul nostru 
Direcției Județene de Statistică Prahova. De 
precizat faptul că nu există date privind numărul 
de excursioniști (vizitatorii de o zi care nu 
înnoptează într-o unitate de cazare) și nici date 
referitoare la persoanele care apelează la forme 
de cazare privată (propria locuință 
secundară/de vacanță, cazarea la rude și/sau 
prieteni, cazarea cu cortul/rulota în spații 
neamenajate); de asemenea, nici unitățile de 
cazare care nu sunt autorizate de ministerul de 
resort151 (actualmente Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului) nu sunt incluse 
în aceste statistici. 

În anul 2021 s-au înregistrat, în județul Prahova, 
un număr de peste 423 de mii de turiști dintre 
care peste  405 mii au fost turiști români și peste 
18 mii turiști străini. Acești turiști au efectuat în 
anul 2021 un număr de peste 875 de mii de 
înnoptări, dintre care peste 822 de mii au fost 
înnoptări efectuate de turiștii români și peste 52 
de mii înnoptări efectuate de turiștii străini (vezi 
Tabelul 34). Acestea corespund unei durate 
medii a sejurului de 2 zile pentru turiștii români 
și aproape 3 zile pentru cei străini, iar durata 

sejurului pentru total turiști a fost de 2,1 zile în 
2021. 

Analiza în dinamică a sosirilor și înnoptărilor 
turiștilor români și străini în ultimii 10 ani (vezi 
Figura 53) ilustrează două mari perioade 
distincte de evoluție: perioada pre-pandemică 
(până în 2019 inclusiv) și perioada pandemică 
(anii 2020 și 2021). Totuși, în perioada pre-
pandemică evoluția este ușor diferită între 
turiștii români și străini: astfel perioada de 
maxim a numărului de sosiri și înnoptări ale 
turiștilor români este înregistrată în anul 2019, 
pe când la turiștii străini perioada de maxim se 
atinge în anul 2017 (la sosiri) și 2018 (la 
înnoptări). De asemenea, în perioada 
pandemică se constată declinul mult mai 
accentuat al turiștilor străini comparativ cu cei 
români.  

În ceea ce privește durata sejurului, se remarcă 
durata superioară a sejurului turiștilor străini 
comparativ cu cea a turiștilor români, ecartul 
fiind mai accentuat în perioada pandemică când 
turiștii străini au stat în medie aproape cu o zi în 
plus față de cei români. Anul 2015 este singurul 
an din ultimii 10 ani când durata sejurului 
turiștilor străini a fost inferioară duratei sejurului 
turiștilor români (vezi Figura 54). În ansamblu, pe 
toată perioada analizată tendința a fost una 
oscilatorie în cazul turiștilor străini și de relativă 
ușoară scădere pentru cei români (cu excepția 
anilor 2018 și 2019).  

 

 

 

 
150 Trebuie menționat faptul că unitățile de tip <camere de 
închiriat> și <apartamente de închiriat> precum și toate 
unitățile de cazare care au sub 10 locuri pat nu sunt incluse 
în statisticile INS privind frecventarea unităților de cazare. 
Conform MAT, în luna aprilie 2022 în județul Prahova exista 
un număr de 450 de unități de tip <camere de închiriat> și 
<apartamente de închiriat> și un număr de 304 unități de 
cazare care aveau sub 10 locuri pat (exclusiv camere și 
apartamente de închiriat). Așadar avem în total un număr 
de 754 de unități de cazare care cumulează 4.899 de locuri  
(ceea ce reprezintă aproape 24% din numărul total de locuri 

de cazare clasificate din județul Prahova) care teoretic nu 
sunt în sfera de cuprindere a anchetelor INS privind 
frecventarea unităților de cazare. Nu în ultimul rând, 
trebuie precizat faptul că statisticile INS au ca punct de 
plecare lista unităților de cazare autorizate de MAT la care 
se adaugă taberele de elevi și preșcolari (acestea din urmă 
aveau în județul Prahova o capacitate de 154 de locuri de 
cazare la 31 iulie 2021, conform datelor INS). 
151 Astfel de date nu există actualmente în țara noastră, iar 
o identificare exhaustivă a acestor cazuri nu face obiectul 
prezentului studiu. 
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Tabel 34: Activitatea turistică în Județul Prahova, 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sosiri turiști 

Total 372.444 366.276 371.718 467.158 509.491 534.079 567.877 585.785 312.539 423.209 

Români 324.333 317.693 320.548 393.375 435.635 447.738 484.354 509.170 300.801 405.079 

Străini 48.111 48.583 51.170 73.783 73.856 86.341 83.523 76.615 11.738 18.130 

Înnoptări 

Total 909.557 876.902 898.682 1.019.988 1.107.656 1.147.828 1.284.823 1.302.244 667.314 875.788 

Români 762.198 747.857 760.940 865.293 927.408 954.241 1.060.406 1.128.815 632.565 822.874 

Străini 147.359 129.045 137.742 154.695 180.248 193.587 224.417 173.429 34.749 52.914 

Durata medie a sejurului 

Total 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 

Români 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 

Străini 3,1 2,7 2,7 2,1 2,4 2,2 2,7 2,3 3,0 2,9 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 53: Dinamica circulației turistice în Județul Prahova pe tipuri de turiști, 2012-2021 (anul 
2012=100) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 54: Durata sejurului pe tipuri de turiști, Județul Prahova, 2012-2021 
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Este important de analizat și ponderea județului 
Prahova în total România din perspectiva 
numărului de turiști (sosiri) cu diferențiere pe 
tipuri de turiști (vezi Figura 55). Aceasta arată 
importanța turismului din Prahova pentru 
turismul din România. 

Din păcate, în ultimii 10 ani tendința este de ușor 
declin a ponderii județului atât în ceea ce 
privește turiștii români, dar mai ales în ceea ce 
privește turiștii străini. De la o cotă de 3,3% în 
2015, cât era ponderea turiștilor străini cazați în 
județ, în total turiști străini în România se ajunge 
la doar 2,2% (peste un punct procentual 
diferență). Aceasta arată o capacitate relativ 
redusă de atragere a turiștilor străini în județ (în 
contrast cu atracțiile turistice de notorietate de 
care dispune județul), precum și probabil lipsa 
unei promovări pe măsură pe piața externă. Deși 
în ușoară scădere față de anul 2012 (5,4%), cota 
de piață în cazul turiștilor români (ponderea 
turiștilor români cazați în județ în total turiști 
români în România) ajunge la 4,8% în 2021.  

Dacă ambele segmente de turiști sunt luate în 
considerare, atunci se poate spune că județul 
Prahova atrage puțin sub 5% din numărul total 
de turiști cazați în România (desigur cu oscilații 
de la an la în perioada analizată de la 4,8% în 
2012 la 4,4% în 2014, 4,9% în 2020 și 4,6% în 

2021). Este interesant de notat faptul că această 
pondere este în aproape toți anii ușor sub 
valoarea aceluiași procent în cazul capacității de 
cazare în funcțiune (ponderea capacității de 
cazare în funcțiune a județului Prahova în total 
capacitate de cazare în funcțiune din România), 
dar peste valoarea cotei județului Prahova în 
materie de capacitate de cazare existentă. Nu în 
ultimul rând, structura pe tipuri de turiști în 
județul Prahova comparativ cu situația la nivel 
național este un element foarte important în 
cadrul analizei (vezi Figura 56). Se observă o 
structură ușor diferită, în sensul că județul 
Prahova se bazează într-o mai mică măsură pe 
turiștii străini. Acest lucru este adevărat, atât în 
perioada pre-pandemică, cât și în perioada 
pandemică. Astfel, ponderea turiștilor străini (în 
total turiști) în perioada pre-pandemică a oscilat 
în banda de 13-16% în județul Prahova, 
comparativ cu 20-22% la nivel național, iar în 
perioada pandemică 3-4% față de 7-9% la nivel 
național; cu alte cuvinte, în perioada pandemică 
ponderea turiștilor străini în județ este practic la 
jumătate față de nivelul național. Acest lucru 
arată o situație ce plasează județul Prahova într-
o poziție neonorantă de cvasi-predominare a 
turismului intern, deși județul dispune de 
importante atracții turistice de notorietate 
internațională (de ex. castelul Peleș). 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 55: Ponderea sosirilor de turiști din Județul Prahova în total România, 2012-2021 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 56: Structura pe tipuri de turiști în Județul Prahova și România, 2012-2021 

Analiza situației pe localități relevă importante 
caracteristici ale distribuției și dinamicii fluxurilor 
turistice la nivel teritorial (vezi Tabelul 35). De 
precizat că s-a urmărit de ilustrat rata de creștere 
în perioada pre-pandemică (2019 vs. 2012), 
declinul generat de primul an de pandemie (2020 
vs. 2019) și existența sau nu a unei revigorări în 
anul 2021 (2021 vs. 2019) – sau cu alte cuvinte în 
ce măsură turismul a atins nivelul pre-pandemic 
din 2019. Un număr de 39 de localități152 au 
înregistrat sosiri de turiști în ultimii 10 ani, ceea 
ce reprezintă 37,5% din numărul total de UAT-uri 
(104) din județ. De remarcat faptul că toate cele 
14 localități urbane (municipii și orașe) ale 
județului au înregistrat turiști, la care se adaugă 
un număr de 25 de comune. 

La nivel județean rata de creștere a numărului de 
turiști a fost de 57,3% în 2019 față de 2012. Peste 
acest nivel s-au situat Bușteni (+72,4%), Cheia 
(+92,5%), Valea Doftanei (+228,5%), Vălenii de 
Munte (+216,7%), Izvoarele (+134,6%), dar mai 
ales localitățile Păulești (+1502,5%) și Albești-
Paleologu (+862,5%), aceste două din urmă 
plecând de la o bază foarte mică de raportare în 
2012 (efectul de bază). La polul opus, un număr 
de 6 localități au înregistrat un declin al 

numărului de turiști în 2019 comparativ cu 2012: 
Băicoi (-23,3%), Bărcănești (-10,3%), Bănești (-
54,3%), Cerașu (-85,5%), Șotrile (-9,8%) și Valea 
Călugărească (-62,7%).  

În 2020 pandemia a afectat puternic turismul din 
județ, înregistrându-se un recul de -46,6% 
comparativ cu anul precedent. Cele mai afectate 
localități au fost Ploiești (-64,2%), Comarnic (-
65,9%), Plopeni (-93,2%), Poiana Câmpina (-
88,9%), Posești (83,0%), Talea (-65,8%). Ca 
excepție de la această situație un număr de patru 
localități au raportat creșteri ale numărului de 
turiști în anul 2020 comparativ cu 2019: Târgșoru 
Vechi (+8,3%), Ceptura (+14,4%), Provița de Sus 
(+296,4%), Șotrile (+2,4%); totuși această situație 
este una marginală ca importanță, dat fiind 
faptul că aceste localități unde s-au înregistrat 
creșteri au un număr mic de turiști. 

Este importat de observat că pentru un număr de 
6 localități se constată o revigorare a turismului 
în 2021, mai precis o depășire a nivelului din 
2019: Azuga (+9,1%), Valea Doftanei (+26,9%), 
Târgșoru Vechi (+44,8%), Ceptura (+104,4%), 
Cornu (+3,1%), Aluniș (+69,5%) și Izvoarele 
(+147,4%). 

 

 

 
152 Se constată că sunt cu 10 localități mai puțin comparativ 
cu situația unităților de cazare conform datelor MAT (a se 
vedea capitolul 4.1.3.1). Aceste localități (care nu dispun de 
date privind numărul de turiști) sunt: Ariceștii Rahtivani, 
Bătrâni, Brazi, Brebu, Călugăreni, Gorgota, Gura Vadului, 

Lipănești, Poienarii Burchii, Telega. Totuși trebuie 
menționat faptul că aceste 10 localități dețin împreună doar 
14 unități de cazare și 228 de locuri (ceea ce reprezintă doar 
1,1% din total capacitate de cazare a județului) conform 
datelor MAT.  
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Tabel 35: Sosiri ale turiștilor în unitățile de cazare pe localități, Județul Prahova 

Nr. Localitate 2012 2019 2020 2021 2019/2012 2020/2019 2021/2019 

1 Sinaia 198.157 306.565 168.224 208.093 +54,7% -45,1% -32,1% 

2 Bușteni 46.286 79.778 45.981 65.514 +72,4% -42,4% -17,9% 

3 Ploiești 45.099 61.148 21.904 34.321 +35,6% -64,2% -43,9% 

4 Azuga 14.524 20.722 11.339 22.610 +42,7% -45,3% +9,1% 

5 Măneciu (Cheia) 10.965 21.112 13.279 16.002 +92,5% -37,1% -24,2% 

6 Câmpina 12.466 15.023 8.222 12.430 +20,5% -45,3% -17,3% 

7 Valea Doftanei 2.490 8.179 5.772 10.379 +228,5% -29,4% +26,9% 

8 Blejoi 8.287 12.856 6.364 9.240 +55,1% -50,5% -28,1% 

9 Vălenii de Munte 2.356 7.462 3.829 5.568 +216,7% -48,7% -25,4% 

10 Păulești 365 5.849 2.184 5.014 +1502,5% -62,7% -14,3% 

11 Slănic 8.863 9.460 4.857 4.038 +6,7% -48,7% -57,3% 

12 Florești - - - 3.588 - - - 

13 Breaza 5.388 7.527 3.689 3.569 +39,7% -51,0% -52,6% 

14 Târgșoru Vechi - 2.206 2.389 3.195 - +8,3% +44,8% 

15 Ceptura - 1.560 1.785 3.188 - +14,4% +104,4% 

16 Băicoi 3.669 2.815 2.326 2.729 -23,3% -17,4% -3,1% 

17 Comarnic 4.703 5.326 1.817 2.299 +13,2% -65,9% -56,8% 

18 Bărcănești 3.290 2.950 1.382 2.236 -10,3% -53,2% -24,2% 

19 Bucov - 2.434 1.272 2.020 - -47,7% -17,0% 

20 Urlați - 2.680 1.569 1.970 - -41,5% -26,5% 

21 Cornu 1.538 1.812 872 1.869 +17,8% -51,9% +3,1% 

22 Boldești-Scăeni - 1.316 906 856 - -31,2% -35,0% 

23 Aluniș 353 377 153 639 +6,8% -59,4% +69,5% 

24 Izvoarele 107 251 230 621 +134,6% -8,4% +147,4% 

25 Starchiojd - - 75 300 - - - 

26 Plopeni - 2.923 200 276 - -93,2% -90,6% 

27 Mizil - 299 225 231 - -24,7% -22,7% 

28 Bănești 2.615 1.196 639 177 -54,3% -46,6% -85,2% 

29 Măgureni - - - 132 - - - 

30 Cocorăștii Mislii - 148 88 85 - -40,5% -42,6% 

31 Albești-Paleologu 40 385 35 20 +862,5% -90,9% -94,8% 

32 Cerașu 110 16 - - -85,5% - - 

33 Poiana Câmpina - 72 8 - - -88,9% - 

34 Posești - 88 15 - - -83,0% - 

35 Provița de Sus - 110 436 - - +296,4% - 

36 Șotrile 92 83 85 - -9,8% +2,4% - 

37 Surani - 292 32 - - -89,0% - 

38 Talea - 511 175 - - -65,8%  

39 Valea Călugăreasca 681 254 181 - -62,7% -28,7% - 

 Total județ 372.444 585.785 312.539 423.209 +57,3% -46,6% -27,8% 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 
Notă: datele din tabel au fost ordonate după valoarea sosirilor de turiști din anul 2021 

În ceea ce privește distribuția fluxurilor turistice 
în localitățile aflate pe cele trei circuite tematice 
(Drumul vinului, Drumul voievozilor și Drumul 
fructelor) aceasta se prezintă astfel: 

• În 2021 date privind numărul de turiști 
cazați se înregistrează în 5 localități 
aflate pe Drumul vinului: Băicoi, 
Boldești-Scăeni, Bucov, Urlați, Ceptura, 
toate acestea având împreună un număr 
de 10.763 de turiști ceea ce reprezintă 

doar 2,5% din numărul total de turiști din 
județ; 

• Doar o localitate de pe Drumul 
voievozilor (Târgșoru Vechi) raportează 
turiști în 2021, aceasta având un număr 
de 3.195 de turiști (0,8% din numărul 
total de turiști din județ); 

• Pe Drumul fructelor au fost înregistrați 
oficial turiști în 5 localități în anul 2021: 
Breaza, Câmpina, Cornu, Slănic, Vălenii 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

164 
 

de Munte. Aceste localități au împreună 
un număr de 27.474 de turiști, 
reprezentând 6,5% din numărul total de 
turiști din județ în anul 2021. 

Practic, în anul 2021, stațiunea Sinaia concentra 
aproape jumătate din numărul total de turiști din 
județ (49,2%), iar dacă la aceasta adăugăm și 
stațiunile Bușteni (15,5%) și Azuga (5,3%) se 
poate spune fără echivoc că 70% din numărul de 
turiști din județul Prahova s-au înregistrat pe 

Valea Prahovei. Ponderi mai mici dețin 
municipiile Ploiești (8,1%), Câmpina (2,9%) și 
stațiunea Cheia (3,8%). Treisprezece din cele 39 
de localități pentru care există date dețin 
aproape 95% din numărul total de turiști. Șapte 
din aceste localități sunt atestate ca stațiuni 
turistice de către MAT (Azuga, Bușteni, Sinaia, 
Cheia, Breaza, Slănic și Vălenii de Munte), aceste 
stațiuni deținând aproape 77% din fluxurile de 
turiști din județ. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-
table), date prelucrate 

Figură 57: Distribuția spațială a sosirilor de turiști în localitățile din Județul Prahova, anul 2021 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 58: Distribuția numărului de turiști din Județul Prahova pe localități, anul 2021 

Este importat de analizat și evoluția înnoptărilor 
pe localități în aceeași manieră cu numărul de 
sosiri/numărul de turiști (vezi Tabelul 36).  

La nivel județean rata de creștere a numărului de 
înnoptări a fost de +43,2% în 2019 față de 2012. 
Cea mai spectaculoasă rată de creștere a fost la 
Păulești (+1668,2%), cel mai probabil rezultat al 
intrării pe piață a hotelului de 5 stele Sky Blue 
începând cu anul 2015. O performanță 
superioară nivelului județean s-a înregistrat și în 
Valea Doftanei (+250,4%), Aluniș (+162,6%), 
Blejoi (+134,0%), dar și în stațiunile Cheia 
(+97,7%), Vălenii de Munte (+92,8%), Bușteni 
(+70,3%), Azuga (+67,3%) și Sinaia (+49,6%). 
Performanțe inferioare nivelului județean 
consemnăm pentru Ploiești (+5,5%), Breaza 
(+36,7%), Șotrile (+11,5%) și Comarnic (+27,5%). 
La polul opus, un număr de 9 localități au 
înregistrat un declin al numărului de înnoptări în 
2019 comparativ cu 2012: Slănic (-24,4%), 
Câmpina (-23,3%), Băicoi (-27,1%), Bărcănești (-
53,1%), Cornu (-6,3%), Bănești (-65,9%), Albești-
Paleologu (-3,8%), Cerașu (-81,8%) și Valea 
Călugărească (-40,7%).  

În 2020 pandemia a afectat puternic turismul din 
județ, înregistrându-se un recul de -48,8% a 
numărului de înnoptări, comparativ cu anul 
precedent. Cele mai afectate localități au fost 
Plopeni (-91,5%), Surani (-89,4%), Poiana 

Câmpina (-85,1%), Valea Călugărească (-82,8%), 
Comarnic (-67,9%), Talea (-64,2%). Ca excepție 
de la această situație, un număr de cinci localități 
au raportat creșteri ale numărului de înnoptări în 
anul 2020, comparativ cu 2019: Târgșoru Vechi 
(+8,3%), Ceptura (+12,2%), Izvoarele (+5,3%), 
Provița de Sus (+257,7) și Șotrile (+8,4%). 

Doar un număr de 6 localități au înregistrat o 
revenire a turismului în 2021 comparativ cu 
2019: Azuga (+17,3%), Valea Doftanei (+33,6%), 
Bucov (+40,4%), Ceptura (+94,4%), Târgșoru 
Vechi (+44,8%) și Izvoarele (+118,3%). Referitor 
la distribuția înnoptărilor în localitățile aflate pe 
cele 3 circuite tematice (Drumul vinului, Drumul 
voievozilor și Drumul fructelor) în anul 2021 
situația se prezintă astfel: 

• Cele 5 UAT-uri aflate pe Drumul vinului 
(Băicoi, Boldești-Scăeni, Bucov, Urlați, 
Ceptura) înregistrează un număr total de 
16.837 de înnoptări reprezentând doar 
1,9% din numărul total de înnoptări din 
județ; 

• Singura localitate de pe Drumul 
voievozilor unde sunt înregistrate 
înnoptări este Târgșoru Vechi cu 3.195 de 
înnoptări (0,4% din numărul total de 
înnoptări din județ); 

• 5 UAT-uri de pe Drumul fructelor (Breaza, 
Câmpina, Cornu, Slănic, Vălenii de Munte) 
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dețin împreună peste 60 de mii de 
înnoptări, ceea ce reprezintă doar 6,9% 
din numărul total de înnoptări din județ. 

Ca și în cazul sosirilor, distribuția înnoptărilor pe 
localități în anul 2021 arată o puternică 
concentrare a activității turistice în stațiunile 
montane din Valea Prahovei, acestea deținând 

împreună peste 70% din înnoptările din județ. 
Ponderi ceva mai mici sunt deținute de Ploiești 
(8,3%), Măneciu (Cheia) (3,6%), Blejoi (3%), 
Slănic (2,6%), Valea Doftanei (2,1%) și Câmpina 
(2,0%). 12 UAT-uri din Prahova dețin peste 95% 
din numărul de înnoptări din județ (vezi Figura 
60).  

Tabel 36: Înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare pe localități, Județul Prahova 

Nr 
crt. 

Localitate 2012 2019 2020 2021 2019/2012 2020/2019 2021/2019 

1 Sinaia 452.920 677.512 346.779 420.369 +49,6% -48,8% -38,0% 

2 Bușteni 115.267 196.313 106.419 145.516 +70,3% -45,8% -25,9% 

3 Ploiești 118.540 125.040 52.348 72.381 +5,5% -58,1% -42,1% 

4 Azuga 27.137 45.390 25.808 53.232 +67,3% -43,1% +17,3% 

5 Măneciu (Cheia) 20.911 41.344 25.480 31.532 +97,7% -38,4% -23,7% 

6 Blejoi 12.427 29.073 16.029 26.039 +134,0% -44,9% -10,4% 

7 Slănic 72.822 55.054 25.247 22.985 -24,4% -54,1% -58,3% 

8 Valea Doftanei 3.983 13.958 9.838 18.652 +250,4% -29,5% +33,6% 

9 Câmpina 30.841 23.665 11.872 17.332 -23,3% -49,8% -26,8% 

10 Păulești 679 12.006 5.192 10.660 +1668,2% -56,8% -11,2% 

11 Vălenii de Munte 7.208 13.895 7.273 10.301 +92,8% -47,7% -25,9% 

12 Breaza 11.186 15.296 8.134 7.415 +36,7% -46,8% -51,5% 

13 Florești - - - 4.808 -   

14 Bucov - 3.222 2.008 4.523 - -37,7% +40,4% 

15 Ceptura - 2.269 2.545 4.412 - +12,2% +94,4% 

16 Băicoi 5.160 3.763 3.233 3.619 -27,1% -14,1% -3,8% 

17 Bărcănești 11.279 5.289 2.843 3.459 -53,1% -46,2% -34,6% 

18 Comarnic 5.890 7.508 2.409 3.377 +27,5% -67,9% -55,0% 

19 Târgșoru Vechi  2.206 2.389 3.195 - +8,3% +44,8% 

20 Urlați  5.172 3.016 2.978 - -41,7% -42,4% 

21 Cornu 2.700 2.531 1.403 2.299 -6,3% -44,6% -9,2% 

22 Aluniș 578 1.518 680 1.356 +162,6% -55,2% -10,7% 

23 Boldești-Scăeni  - 2.105 1.319 1.305 - -37,3% -38,0% 

24 Izvoarele 353 546 575 1.192 +54,7% +5,3% +118,3% 

25 Plopeni - 10.415 887 1.101 - -91,5% -89,4% 

26 Starchiojd - - 100 600 - - - 

27 Mizil - 488 398 436 - -18,4% -10,7% 

28 Bănești 6.183 2.111 1.152 332 -65,9% -45,4% -84,3% 

29 Măgureni - - - 264 -   

30 Cocorăștii Mislii - 240 162 98 - -32,5% -59,2% 

31 Albești-Paleologu 520 500 120 20 -3,8% -76,0% -96,0% 

32 Cerașu 176 32 - - -81,8% - - 

33 Poiana Câmpina - 134 20 - - -85,1% - 

34 Posești - 128 15 - - -88,3% - 

35 Provița de Sus  215 769 - - +257,7% - 

36 Șotrile 139 155 168 - +11,5% +8,4% - 

37 Surani - 602 64 - - -89,4%  

38 Talea - 972 348 - - -64,2% - 

39 Valea Călugărească 2.658 1.577 272 - -40,7% -82,8% - 

 Total județ 909.557 1.302.244 667.314 875.788 +43,2% -48,8% -32,7% 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-

table) , date prelucrate 
Notă: datele din tabel au fost ordonate după valoarea înnoptărilor turiștilor din anul 2021 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 59: Distribuția spațială a înnoptărilor turiștilor în localitățile Județului Prahova, anul 2021 

Este important de observat și fluctuațiile care 
apar în durata medie a sejurului pe localități 
(vezi Tabelul 37). Deși pentru cele mai multe 
localități pentru care există date disponibile se 
constată o scădere a duratei sejurului în 2019 
comparativ cu 2012, este de remarcat procentul 
important de creștere a duratei sejurului pentru 
localitățile Aluniș (+145,9%), Valea Călugărească 
(+59,1%), Blejoi (+50,8%) și Azuga (+17,2%); în 
toate aceste cazuri nivelul de bază a fost unul 
destul de mic (sub 2 zile). La nivel județean 
durata medie a sejurului a scăzut cu 9%. Un 
declin semnificativ se consemnează pentru 
Albești-Paleologu (-90,0%), Bărcănești (-47,7%), 
Vălenii de Munte (-39,1%), Câmpina (-36,3%), 

Izvoarele (-34,1%), Slănic (-29,2%), Bănești (-
25,4%). 

Deși pandemia a afectat puternic turismul, 
inclusiv prin scăderea duratei sejurului la nivel 
județean cu 4% în 2020 comparativ cu 2019, au 
existat în mod paradoxal un număr de 20 de 
UAT-uri unde durata sejurului a crescut. Cele mai 
semnificative creșteri s-au înregistrat în Albești-
Paleologu (+164,0%), Poiana Câmpina (+34,3%), 
Plopeni (+24,5%), Bucov (+19,3%), Ploiești 
(+16,9%), Păulești (+15,8%), Cornu (+15,2%). 
Acestea pot fi rezultatul unor evoluții 
conjuncturale ce țin fie de un nivel mic al 
raportărilor, fie de o dinamică superioară a 
înnoptărilor față de sosiri. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 60: Distribuția numărului de înnoptări din Județul Prahova pe localități, anul 2021 

În 2021 Valea Doftanei, Comarnic și Cheia 
(Măneciu) se remarcă printr-o revigorare, durata 
sejurului cunoscând o ușoară creștere 
comparativ cu anul 2019 (+5,3%, +4,2% și 
respectiv +0,6%). Remarcabil este și existența a 9 
localități care în perioada pandemică au 
înregistrat o evoluție pozitivă a duratei sejurului 
(creșteri față de 2019): Ploiești (+3,1%), Azuga 
(+7,5%), Blejoi (+24,6%), Păulești (+3,6%), Breaza 
(+2,2%), Bucov (+69,1%), Plopeni (+12,0%), Mizil 
(+15,6%) și Bănești (+6,3%). 

Nivelul de concentrare a fluxurilor turistice în 
anumite localități poate fi explicat parțial și de 
existența unor puternice atracții culturale (de ex. 
Castelul Peleș în Sinaia sau Castelul Cantacuzino 
în Bușteni), iar în acest sens statisticile privind 
numărul de vizitatori la muzee pot oferi anumite 
explicații. Astfel, se observă că Sinaia 
concentrează aproape 38% din numărul de 
vizitatori la muzee din județ în anul 2020, iar 
alături de Bușteni (29,8%), dețin peste două 

treimi din totalul fluxurilor de vizitatori la muzee. 
O pondere importantă este deținută și de 
localitatea Bucov (19,4%), dat fiind existența 
Muzeului Județean de Științele Naturii care 
administrează grădina botanică. Fluxuri mai mici 
de vizitatori la muzee sunt înregistrare în Ploiești, 
Urlați, Brebu și Măneciu (Cheia). Peste 95% din 
fluxurile de vizitatori la muzee se găsesc în 7 
localități din cele 18 pentru care există date 
privind numărul de vizitatori la muzee (vezi 
Figura 61). 

Nu în ultimul rând, trebuie spus că statisticile 
privind vizitatorii la muzee nu pot fi explicate în 
totalitate de existența fluxurilor turistice (de 
exemplu cazul vizitatorilor localnici  din categoria 
grupurilor de elevi care nu sunt considerați 
turiști, atât timp cât au reședința în aceiași 
localitate unde se află muzeul vizitat). De altfel, 
un studiu al INCDT din anul 2010153 a arătat că la 
nivel național doar 45% din vizitatorii la muzee 
au fost turiști.  

 

 

 
153 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism  
(2010), Modele de evaluare economică sectorială a 

turismului în România, Faza III Aplicații ale evaluării 
economice sectoriale a turismului în România, București. 

48,0%

16,6%

8,3%

6,1%

3,6%

3,0%

2,6%
2,1%

2,0% 1,2%

1,2%
0,8%

4,5%

Sinaia

Bușteni

Ploiești

Azuga

Măneciu (Cheia)

Blejoi

Slănic

Valea Doftanei

Câmpina

Păulești

Văleni de Munte

Breaza

Alte localități

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

169 
 

Tabel 37: Durata medie a sejurului pe localități din Județul Prahova 

Nr. 
crt. 

Localitate 2012 2019 2020 2021 2019/2012 
(%) 

2020/2019 
(%) 

2021/2019 
(%) 

1 Sinaia 2,3 2,2 2,1 2,0 -3,3% -6,7% -8,6% 

2 Bușteni 2,5 2,5 2,3 2,2 -1,2% -5,9% -9,7% 

3 Ploiești 2,6 2,0 2,4 2,1 -22,2% +16,9% +3,1% 

4 Azuga 1,9 2,2 2,3 2,4 +17,2% +3,9% +7,5% 

5 Măneciu (Cheia) 1,9 2,0 1,9 2,0 +2,7% -2,0% +0,6% 

6 Blejoi 1,5 2,3 2,5 2,8 +50,8% +11,4% +24,6% 

7 Slănic 8,2 5,8 5,2 5,7 -29,2% -10,7% -2,2% 

8 Valea Doftanei 1,6 1,7 1,7 1,8 +6,7% -0,1% +5,3% 

9 Câmpina 2,5 1,6 1,4 1,4 -36,3% -8,3% -11,5% 

10 Păulești 1,9 2,1 2,4 2,1 +10,3% +15,8% +3,6% 

11 Vălenii de Munte 3,1 1,9 1,9 1,9 -39,1% +2,0% -0,6% 

12 Breaza 2,1 2,0 2,2 2,1 -2,1% +8,5% +2,2% 

13 Florești - - - 1,3 - - - 

14 Bucov - 1,3 1,6 2,2 - +19,3% +69,1% 

15 Ceptura - 1,5 1,4 1,4 - -2,0% -4,9% 

16 Băicoi 1,4 1,3 1,4 1,3 -4,9% +4,0% -0,8% 

17 Bărcănești 3,4 1,8 2,1 1,5 -47,7% +14,7% -13,7% 

18 Comarnic 1,3 1,4 1,3 1,5 +12,6% -6,0% +4,2% 

19 Târgșoru Vechi - 1,0 1,0 1,0 - 0,0% 0,0% 

20 Urlați - 1,9 1,9 1,5 - -0,4% -21,7% 

21 Cornu 1,8 1,4 1,6 1,2 -20,4% +15,2% -11,9% 

22 Aluniș 1,6 4,0 4,4 2,1 +145,9% +10,4% -47,3% 

23 Boldești-Scăeni  - 1,6 1,5 1,5 - -9,0% -4,7% 

24 Izvoarele 3,3 2,2 2,5 1,9 -34,1% +14,9% -11,8% 

25 Plopeni - 3,6 4,4 4,0 - +24,5% +12,0% 

26 Starchiojd - - 1,3 2,0 - - - 

27 Mizil - 1,6 1,8 1,9 - +8,4% +15,6% 

28 Bănești 2,4 1,8 1,8 1,9 -25,4% +2,1% +6,3% 

29 Măgureni - - - 2,0 - - - 

30 Cocorăștii Mislii - 1,6 1,8 1,2 - +13,5% -28,9% 

31 Albești-Paleologu 13,0 1,3 3,4 1,0 -90,0% +164,0% -23,0% 

32 Cerașu 1,6 2,0 - - +25,0% - - 

33 Poiana Câmpina - 1,9 2,5 - - +34,3% - 

34 Posești - 1,5 1,0 - - -31,3% - 

35 Provița de Sus - 2,0 1,8 - - -9,8% - 

36 Șotrile 1,5 1,9 2,0 - +23,6% +5,8% - 

37 Surani - 2,1 2,0 - - -3,0% - 

38 Talea - 1,9 2,0 - - +4,5% - 

39 Valea 
Călugărească 

3,9 6,2 1,5 - 59,1% -75,8% - 

 Total județ 2,4 2,2 2,1 2,1 -9,0% -4,0% -6,9% 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table) , date prelucrate 

Notă: datele din tabel au fost ordonate după valoarea înnoptărilor turiștilor din anul 2021 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Notă: * se referă cumulat la următoarele localități: Comarnic, Slănic, Câmpina, Vălenii de Munte, Filipeștii de Târg, 
Valea Călugărească, Lipănești, Vadu Spart, Bărcănești, Cornu și Târgșoru Vechi 

Figură 61: Distribuția pe principalele localități a numărului de vizitatori la muzee și colecții publice din 
Județul Prahova, anul 2020 

Bilete pentru tratamentul balnear și odihnă 

O componentă aparte în cadrul acestei secțiuni o 
reprezintă numărul de bilete pentru tratament 
balnear și odihnă acordate prin sistemul de 
asigurări sociale de stat. Acestea sunt destinate 
pentru pensionari, salariați bugetari și salariați 
trimiși în vederea recuperării capacității de 
muncă în stațiuni balneoclimaterice (în 
accepțiunea Institutului Național de Statistică).  

După o evoluție oscilatorie până în anul 2016, 
numărul acestor bilete scade semnificativ în 
județul Prahova de la 5.670 în 2014 la doar 1.343 
în anul 2020, nivel puternic afectat de 
pandemie154 (vezi Figura 62). De remarcat și 
ponderea în scădere a județului Prahova prin 
raportare la numărul de bilete distribuite la nivel 

 
154 De menționat că în perioada pandemiei (când numărul 
de cazuri de infectare cu COVID 19 a fost mare) bazele de 

național de la aproape 3% în 2013 la doar 2% în 
2020. Totodată trebuie menționat faptul că și la 
nivel național numărul de bilete acordate a 
cunoscut un declin semnificativ de la puțin peste 
200 de mii în 2012 la peste 67 de mii în 2021. 
Fiind o formă de subvenție, trendul general este 
de scădere de la an la an.  

O altă precizare importantă se referă la faptul că 
stațiunea Slănic este principalul destinatar al 
acestor bilete de tratament. De exemplu, în anul 
2020 (ultimul an pentru care există date 
disponibile) aproape 80% din biletele de 
tratament acordate în județul Prahova au fost în 
stațiunea Slănic. Celelalte două beneficiare ale 
acestui sistem au fost în anul 2020 stațiunile 
Vălenii de Munte și Bușteni (doar bilete pentru 
odihnă). 

tratamente au fost închise conform restricțiilor de limitare 
a mobilității adoptate de guvern. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-
table) 

Figură 62: Numărul de bilete pentru tratament balnear și odihnă acordate prin asigurările sociale de 
stat în Județul Prahova, 2011-2020 

Analiza distribuției geografice a cererii turistice interne pe baza intențiilor de călătorie 

În lipsa datelor privind distribuția geografică a 
cererii turistice interne (locul de proveniență a 
turiștilor români), se va folosi o analiză a 
intențiilor de călătorie bazată pe aplicația Google 
Trends155. Totuși, trebuie menționat faptul că 
datele oferite de Google Trends nu exprimă 
cererea efectivă (materializată printr-un consum 
turistic în județul Prahova), ci doar o cerere 
potențială manifestată într-o anumită perioadă 
și concretizată prin căutarea de informații 
folosind motorul de căutare Google.  

Expresia relevantă folosită în demersul nostru va 
fi dată de sintagma <cazare numele localității>, 
alegându-se cele 10 stațiuni/localități de interes 
turistic. Dacă am folosi doar expresia <cazare 
Prahova>, se înregistrează date relevante156 doar 
pentru județul Prahova (100), județul Constanța 
(44), municipiul București (29) și județul Ilfov 
(29). În aceste condiții nu se poate spune că 
turiștii români care sunt cazați în județul Prahova 
provin doar din aceste 4 județe, dat fiind lipsa 

 
155 Disponibilă la 
https://trends.google.com/trends/?geo=RO  
156 În mod practic se vede în ce locație a fost cel mai popular 
un anumit termen într-un anumit interval de timp specificat 
(în cazul nostru 27 aprilie 2021- 27 aprilie 2022). “Valorile 
sunt calculate pe o scară de la 0 la 100, unde 100 este 
valoarea atribuită locației cu cea mai mare popularitate ca 
parte din numărul total de căutări din locația respectivă, iar 

datelor privind proveniența din celelalte județe. 

Centralizarea interesului pentru cele 10 
stațiuni/localități de interes turistic din 
perspectiva intențiilor de călătorie este regăsită 
în Tabelul 38. S-a evidențiat doar județul de unde 
s-a manifestat interesul pentru o anumită 
localitate, neindicându-se și scorul de interes 
întrucât nu se pot stabili relații de aditivitate ale 
scorului de interes între județe și localități. 
Totuși această centralizare poate constitui un util 
tablou de bord în evaluarea interesului pentru 
anumite localități turistice ale județului Prahova. 

De departe stațiunea Sinaia secondată de 
Bușteni și într-o mai mică măsură de Azuga sunt 
destinațiile care prezintă cel mai mare interes în 
rândul potențialilor turiști din România. La polul 
opus se află localitățile Vălenii de Munte, Breaza, 
Câmpina și Ploiești.  

Dintr-o altă perspectivă, din punct de vedere al 
intențiilor de călătorie se constată că municipiul 

valoarea 50 indică o locație cu jumătate din popularitatea 
primei. Valoarea 0 indică o locație în care nu sunt 
disponibile suficiente date pentru acest termen. O valoare 
mai mare înseamnă o proporție mai mare din numărul total 
de interogări, nu un număr absolut de interogări mai mare.” 
(Sursa: 
https://trends.google.com/trends/explore?q=cazare%20pr
ahova&geo=RO)  
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București este bazinul emitent de cerere turistică 
pentru toate cele 10 localități. Acesta este 
secondat de județul Prahova (ce reprezintă de 
fapt cererea turistică intrajudețeană). Un interes 
crescut se manifestă și în județele Constanța și 
Ilfov (ambele cu date privind intențiile de 
călătorie pentru 6 localități din Prahova); 
totodată și județele Dâmbovița, Galați, Argeș, 
Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița 

merită a fi menționate ca fiind județele unde s-
au manifestat intenții de călătorie pentru patru 
sau trei localități din județ (din cele 10 analizate). 
În total, în 29 din cele 42 de județe ale României 
s-a înregistrat un interes pentru cel puțin una din 
cele 10 destinații ale județului Prahova. 
Remarcabil este și interesul din județe mai 
îndepărtate din punct de vedere geografic: Arad, 
Timiș, Cluj, Iași, Suceava. 

Tabel 38: Proveniența geografică (pe județe) a potențialilor turiști din România în stațiunile/principalele 
localități de interes turistic din județul Prahova – date bazate pe interesul de călătorie din ultimul an 

Localitatea  
 
 

Județul de 
unde s-a 

manifestat 
interesul 

 

Azuga Bușteni Sinaia Cheia Slănic Breaza Valea 
Doftanei 

Vălenii 
de 

Munte 

Ploiești Câmpina 

Arad  ˅         

Argeș ˅ ˅ ˅        

Bacău  ˅ ˅        

Bihor  ˅ ˅        

Brașov ˅ ˅ ˅        

Brăila ˅ ˅ ˅        

Buzău ˅ ˅ ˅        

Călărași ˅ ˅ ˅        

Cluj  ˅ ˅        

Constanța ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅    

Dâmbovița ˅ ˅ ˅  ˅      

Dolj  ˅ ˅        

Galați ˅ ˅ ˅  ˅      

Giurgiu ˅ ˅ ˅        

Iași  ˅ ˅        

Ialomița ˅ ˅ ˅        

Ilfov ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅    

Mureș  ˅ ˅        

Olt  ˅ ˅        

Prahova ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅ ˅ 

Sibiu  ˅ ˅        

Suceava   ˅        

Teleorman  ˅ ˅        

Timiș  ˅ ˅        

Tulcea  ˅ ˅        

Vâlcea   ˅        

Vaslui  ˅ ˅        

Vrancea   ˅        

Municipiul 
București 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Sursa: Google Trends (date extrase la 27 aprilie 2021 de la https://trends.google.com/trends/?geo=RO), date 
prelucrate 
Notă: pentru 13 județe care nu se regăsesc în prima coloană nu există date relevante 
 

https://trends.google.com/trends/?geo=RO
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6.2. Sezonalitatea cererii turistice 

Turismul prin natura sa este o activitate 
caracterizată de sezonalitate, iar în acest sens 
analiza sezonalității cererii turistice devine un 
demers important de care trebuie ținut cont. Dat 
fiind faptul că turismul din județ este dominat de 
stațiunile montane din Valea Prahovei, este 
legitim să plecăm de la premisa că există două 
sezoane turistice (unul de vară și unul de iarnă), 
acestea fiind separate de perioada de 
extrasezon. Sezonul de vară a fost definit ca 
perioada lunilor iunie, iulie, august și 
septembrie, iar sezonul de iarnă ca fiind 
cumularea lunilor decembrie, ianuarie și 
februarie. Perioada de extrasezon este formată 
din lunile martie, aprilie, mai, octombrie și 
noiembrie (de fapt sunt două perioade de 
extrasezon – una de primăvară și una de 
toamnă).  

La nivel județean sezonul de vară concentrează 
puțin peste 40% din numărul total de turiști 
înregistrat într-un an. Peste acest nivel se 
situează stațiunile Slănic (62,4%), Cheia (49,7%), 
Breaza (44,9%), Bușteni (44,5%), Valea Doftanei 
(43,8%) (vezi Figura 63). Ploiești și Azuga 
înregistrează cea mai mică pondere a sezonului 
de vară (34,6%, respectiv 34,5%). 

În schimb sezonul de iarnă este ceva mai modest 
ca dimensiune concentrând la nivel județean 
24,3% din numărul total de turiști înregistrat 
dintr-un an. Stațiunea cu cea mai mare pondere 
a sezonului de iarnă este Azuga (36,5%) urmată 
la o mai mare distanță de Sinaia (25,5%). La polul 
opus, cea mai mică pondere a sezonului de iarnă 
o înregistrează stațiunile Slănic (7,5%), Cheia 
(18,7%) și Valea Doftanei (18,9%).  

De notat faptul că perioada de extrasezon este 
superioară ca dimensiune sezonului de iarnă, 
atât la nivel județean, cât și în toate cele 10 
stațiuni/localități de interes turistic analizate. 
Ploiești (42,5%), Vălenii de Munte (38,6%) și 
Câmpina (37,5%) au o pondere superioară 
mediei la nivel județean a extrasezonului 
(35,4%).  

Totuși o analiză mai relevantă a sezonalității se 
bazează pe folosirea indicatorului număr de 

 
157 De exemplu un turist care sosește într-o unitate de 
cazare în ultima zi dintr-o lună este înregistrat ca sosire în 
acea lună chiar dacă sejurul său acoperă mai multe zile din 

înnoptări, care surprinde mai bine nivelul de 
concentrare al cererii turistice157. Se observă în 
mod clar existența unui sezon puternic în 
perioada de vară în județul Prahova (atingându-
se maximul în luna august), și un sezon de mult 
mai mică dimensiune în perioada de iarnă (cu 
perioada de maxim în luna ianuarie). În mod 
evident se observă perioadele de extrasezon din 
lunile de primăvară și două luni din toamnă – 
octombrie și noiembrie.  

Analiza sezonalității din punct de vedere al 
înnoptărilor pentru cele 10 stațiuni/localități de 
interes turistic din județul Prahova s-a făcut în 
cele ce urmează prin gruparea acestora în trei 
categorii: 

• stațiuni turistice din zona montană: 
Azuga, Bușteni, Sinaia, Cheia; 

• stațiuni turistice din zona subcarpatică: 
Breaza, Slănic, Vălenii de Munte; 

• alte localități de interes turistic: 
Câmpina, Ploiești, Valea Doftanei. 

Din cadrul primei categorii, cea mai profilată pe 
turismul de iarnă este Azuga cu un sezon de iarnă 
ceva mai consistent decât cel de vara (vezi Figura 
65). La polul opus este stațiunea Cheia cu un 
sezon de iarnă aproape insesizabil. Caracterul 
bisezonier se observă și la Sinaia și Bușteni, 
ambele cu un sezon de iarnă mult mai redus 
comparativ cu cel de vară, dar de notat în cazul 
Bușteniului o profilare mai evidentă pe perioada 
de vară, cu un evident vârf de sezon în luna 
august. Dintre cele 4 stațiuni turistice montane 
din județ, stațiunea Cheia se remarcă ca având 
cel mai mare nivel al sezonalității (dat de un 
singur sezon). 

O sezonalitate cu accent mai mare pe sezonul de 
vară este caracteristică stațiunilor din zona 
subcarpatică a județului (vezi Figura 66). Fiind o 
stațiune balneară prin excelență, stațiunea 
Slănic practic nu are evidențiat un sezon de 
iarnă, caracterul de bisezonalitate nefiind 
aplicabil în acest caz. În schimb, stațiunile Breaza 
și Vălenii de Munte, deși au un sezon de vară 
foarte bine delimitat (cu un vârf de sezon în luna 
august), au un sezon de iarnă foarte redus ca 

luna următoare. Or, indicatorul înnoptări „reglează” 
această situație înregistrându-se numărul de nopți 
petrecute în fiecare lună. 
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intensitate, dar acesta există spre deosebire de 
stațiunea Slănic. Ceea ce este comun totuși 
acestor stațiuni este că faptul că lunile de 

toamnă sunt mai bine reprezentate în totalul 
înnoptărilor dintr-un an comparativ cu lunile de 
primăvară. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table) , date prelucrate 
Notă: date bazate pe media multianuală 2012-2021 

Figură 63: Distribuția pe sezoane a sosirilor de turiști în stațiunile/principalele localități din Județul 
Prahova 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table) , date prelucrate 
Notă: date bazate pe numărul de înnoptări, media multianuală 2012-2021 

Figură 64: Sezonalitatea turismului în Județul Prahova 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Vara Iarna Extrasezon

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

%
 la

 t
o

ta
l a

n

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

175 
 

Azuga Bușteni 

  
Sinaia Cheia (Măneciu) 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table  
Notă: date bazate pe numărul de înnoptări, media multianuală 2012-2021 

Figură 65: Sezonalitatea turismului în stațiunile turistice montane din Județul Prahova 

În ceea ce privește celelalte trei localități de 
interes turistic din județ, municipiul Ploiești se 
individualizează prin lipsa vârfului de sezon atins 
în luna august; în mod practic, Ploieștiul nu are 
sezon de vară, ci unul de toamnă (cu maximul în 
luna octombrie) și unul de primăvară (cu 
maximul în luna mai). Această distribuție este 
caracteristică turismului de afaceri (inclusiv 
turism de congrese, reuniuni etc.), acesta fiind 
apanajul turismului din marile centre urbane. La 
Câmpina se constată existența atât a unui sezon 
de vară, cât și a unui sezon de iarnă, deși acesta 
din urmă este mai redus ca dimensiune (cu 
maximul atins în luna ianuarie). Totuși, spre 

deosebire de Câmpina, localitatea montană 
Valea Doftanei are mai degrabă un singur sezon 
de vară (cu vârf de sezon în luna august), iar 
lunile de toamnă sunt mai bine reprezentate în 
distribuția numărului de înnoptări comparativ cu 
lunile de primăvară (din acest punct de vedere 
situația fiind similară cu cea din Vălenii de Munte 
și Breaza). Într-adevăr în lipsa dotărilor pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, Valea Doftanei 
nu poate avea un sezon puternic de iarnă. Dintre 
cele 3 localități Valea Doftanei prezintă cel mai 
mare nivel al sezonalității. 
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Breaza Slănic 

  
Vălenii de Munte  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Notă: date bazate pe numărul de înnoptări, media multianuală 2012-2021 
Figură 66: Sezonalitatea turismului în stațiunile turistice din zona subcarpatică a Județului Prahova 

Câmpina Ploiești 

  
Valea Doftanei  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Notă: date bazate pe numărul de înnoptări, media multianuală 2012-2021 
Figură 67: Sezonalitatea turismului în alte localități de interes turistic din Județul Prahova 
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Dintre cele 10 stațiuni/localități de interes 
turistic din județul Prahova, vârful de sezon din 
luna august este cel mai puternic regăsit în 
stațiunea Cheia, urmată de stațiunile Slănic și 
Bușteni (vezi Figura 68); la polul opus se situează 
municipiul Ploiești, urmat de Câmpina și Azuga, 
cu valori mai mici pentru luna august (ca 
pondere în total înnoptări înregistrate de-a 
lungul anului). De departe luna ianuarie este cea 
mai bine reprezentată în cazul stațiunii Azuga 
(stațiune axată cu predilecție pe sporturile de 
iarnă), urmată de stațiunile Sinaia și Bușteni. De 
asemenea trebuie menționată și stațiunea Slănic 
care concentrează un număr nesemnificativ de 
turiști în lunile de iarnă în total contrast cu restul 
de localități analizate și cu media la nivel 
județean. 

Nu în ultimul rând este important de văzut 
distribuția în fiecare lună a turismului din județ 
pe localități componente în anul 2021 (vezi 
Figura 69). Astfel, se observă că în lunile ianuarie 
și februarie stațiunea Sinaia atrage într-o mai 
mare măsură turiști comparativ cu situația la 
nivel anual (58,7% și respectiv 54,7% comparativ 
cu 48%). Existența unui important domeniu 
schiabil în Sinaia atrage într-adevăr un număr 
important de turiști; aceiași caracteristică este 

valabilă și pentru Azuga (8,8% și respectiv 8,3% 
comparativ cu 6,1%) și parțial pentru Bușteni 
(doar luna februarie cu 17,8% comparativ cu 
16,6%). 

În schimb în lunile de vară, iulie și august avem 
stațiunea Bușteni care atrage într-o mai mare 
măsură turiști comparativ cu situația la nivel 
anual (18,0% și respectiv 18,3% comparativ cu 
16,6%); aceiași caracteristică este valabilă și 
pentru stațiunea Cheia (4,9%, respectiv 4,4% 
comparativ cu 3,6%), Slănic (5,5%, respectiv 4,4% 
comparativ cu 2,6%), Breaza (0,9%, respectiv 
1,1% comparativ cu 0,8%) și parțial pentru Sinaia 
(doar luna august cu 48,8% comparativ cu 48%) 
și Vălenii de Munte (doar luna iulie cu 1,5% 
comparativ cu 1,2%). 

Pentru Valea Doftanei, luna mai era cea mai bine 
reprezentată dintre toate lunile anului în 2021 
(3,5% comparativ cu media anuală de 2,1%), 
același lucru fiind valabil și pentru Vălenii de 
Munte (2,1% față de 1,2%), Câmpina (3,1% 
comparativ cu 2,0%) și Ploiești (12,7% 
comparativ cu 8,3%). Cu alte cuvinte, aceste 
localități reușesc în anumite luni ale anului să 
aibă o cotă de piață mai mare comparativ cu cota 
lor de piață dată de numărul total de înnoptări 
înregistrat de-a lungul unui an. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Notă: date compilate pe baza mediei multianuale 2012-2021 
Figură 68: Sezonalitatea înnoptărilor în stațiunile/principalele localități din Județul Prahova 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 69: Distribuția lunară a turismului (a înnoptărilor) din Județul Prahova pe principalele localități, 
anul 2021 

De regulă, turiștii românii nu își planifică cu mult 
timp înainte un sejur turistic. Datele privind 
intențiile de călătorie pe baza aplicației Google 
Trends relevă aceiași caracteristică prin urmare 
și o sezonalitate a căutărilor termenilor care 
indică sintagma <cazare nume localitate158>. Din 
nou s-au luat în considerare cele 10 
stațiuni/localități de interes turistic, iar acestea 
au fost grupate în cele trei categorii (stațiuni 
turistice din zona montană, stațiuni turistice din 
zona submontană, alte localități de interes 
turistic). 

Și din punct de vedere al intențiilor de călătorie 
Azuga este stațiunea turistică din zona montană 
unde sezonul de iarnă este cel mai bine 
reprezentat. În schimb, celelalte stațiuni 
montane (Sinaia, Bușteni și Cheia) sunt bine 
reprezentate în intențiile de călătorie care au loc 
vara. De remarcat că pentru Bușteni și Sinaia, 
datorită domeniului schiabil, avem și un sezon 
bine evidențiat de iarnă, chiar dacă mai redus ca 
intensitate (vezi Figura 70).  

În cazul stațiunilor turistice din zona submontană 
a județului, interesul pentru o călătorie în timpul 

 
158 Pentru asigurarea unei diferențieri față de o altă 
localitate omonimă (Slănic Moldova), s-a folosit în căutarea 
pe Google Trends sintagma <Slănic Prahova> în loc de 

verii este bine delimitat (vezi Figura 71). O 
particularitate o găsim totuși în cazul stațiunii 
Vălenii de Munte unde în unele perioade nu sunt 
date relevante care să indice un anumit interes 
în lunile de extrasezon. 

În ceea ce privește celelalte trei localități de 
interes turistic (Câmpina, Ploiești și Valea 
Doftanei – vezi Figura 72), interesul de călătorie 
este mai pregnant manifestat vara pentru Valea 
Doftanei, dar în mod paradoxal și pentru Ploiești, 
aceasta din urmă nefiind o destinație pentru 
turismul de vară. Explicația probabil că ține de 
proximitatea altor destinații care au ca centru 
polarizator municipiul Ploiești. Un alt caz atipic 
pare a fi municipiul Câmpina, unde intențiile de 
călătorie par a se regăsi mai bine în perioada de 
extrasezon.  

Nu în ultimul rând trebuie menționat faptul că 
aceste date privind intențiile de călătorie sunt 
puternic influențate de efectele pandemiei care 
au dus la declinul activității turistice din 
România, iar din acest motiv ele trebuie luate cu 
anumită precauție. 

<Slănic>. În acest din urmă caz, datele sunt puternic 
influențate de localitatea omonimă, iar rezultatele nu ar fi 
utile. 
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Azuga Bușteni 

  
Sinaia Cheia (Măneciu) 

  
Sursa: Google Trends (date extrase la 27 aprilie 2021 de la https://trends.google.com/trends/?geo=RO) 

Figură 70: Sezonalitatea turismului în stațiunile turistice montane din Județul Prahova - date bazate 
pe interesul de călătorie din ultimul an 

Breaza Slănic 

  
Vălenii de Munte  

 

 

Sursa: Google Trends (date extrase la 27 aprilie 2021 de la https://trends.google.com/trends/?geo=RO) 

Figură 71: Sezonalitatea turismului în stațiunile turistice din zona subcarpatică a Județului Prahova – 
date bazate pe interesul de călătorie din ultimul an 
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Câmpina Ploiești 

  
Valea Doftanei  

 

 

Sursa: Google Trends (date extrase la 27 aprilie 2021 de la https://trends.google.com/trends/?geo=RO) 

Figură 72: Sezonalitatea turismului în alte localități de interes turistic din Județul Prahova – date 
bazate pe interesul de călătorie din ultimul an 

Județul Prahova deține importante fluxuri de 
turiști facilitate îndeosebi de proximitatea 
capitalei București și de o bună accesibilitate, 
precum și de o poziționare geografică favorabilă 
în partea central sudică a țării. În aceste condiții, 
județul Prahova ar putea atrage un segment mai 
consistent de turiști străini dat fiind existența 
resurselor turistice de notorietate 
internațională, cum ar fi Castelul Peleș din Sinaia, 
unul dintre cele mai vizitate atracții turistice ale 
României.  

Concentrarea fluxurilor turistice în stațiunile 
montane din Valea Prahovei (70% din totalul de 
înnoptări efectuate în județ) este o caracteristică 
dată nu doar de resursele turistice existente, ci și 
de infrastructura turistică bine reprezentată aici. 
Ar fi fost de dorit totuși o repartizare mai 
echitabilă a turismului la nivel teritorial pentru ca 
și alte zone din județ să beneficieze de avantajele 
economice ale dezvoltării activității turistice.
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6.3. Analiza raportului cerere-ofertă turistică 

În România, gradul de ocupare calculat de INS se 
referă la locurile de cazare și se determină ca 
raport între numărul de înnoptări (cererea 
turistică) și capacitatea de cazare în funcțiune 
(oferta turistică). 

Ca regulă generală, județul Prahova are un grad 
de ocupare al locurilor de cazare inferior celui 
înregistrat la nivel național. Ecartul dintre 
valorile acestui indicator este mai mare în anul 
2017 (25,4% comparativ cu 30,9%) și mai redus 
în anul pandemic 2020 (22,1% comparativ cu 
22,8%), această din urmă situație explicată prin 
declinul mult mai accentuat înregistrat la nivel 
național (o scădere cu peste 11 puncte 
procentuale la nivel național în 2020 față de 
2019 comparativ cu o scădere cu 7,7 puncte 
procentuale în județul Prahova).  

În anul 2021 se produce o ușoară revigorare a 
gradului de ocupare comparativ cu anul 
precedent, dar nivelul atins este încă departe de 
cel înregistrat în anul pre-pandemic 2019. Prin 
urmare, în județul Prahova, gradul de ocupare 
rămâne cu peste 6 puncte procentuale mai mic 
în 2021 comparativ cu 2019, iar la nivel național 
cu peste 7 puncte procentuale. 

Cel mai mare nivel al gradului de ocupare este 
atins în anul 2019, atât în ceea ce privește județul 

Prahova (29,8%), cât și la nivel național (33,9%). 
De remarcat că județul a înregistrat în 2013 și 
2014 grade de ocupare inferioare celui din anul 
pandemic 2020 (21%, respectiv 21,7% 
comparativ cu 22,1%), în timp ce la nivel național 
anul 2020 este anul cu cel mai mic grad de 
ocupare din ultimii 10 ani (22,8%).  

În ceea ce privește situația gradului de ocupare 
pe luni se constată că luna august este de 
departe luna cu cea mai mare valoare a gradului 
de ocupare din județ (40,2%) în anul 2021, la 
polul opus aflându-se luna aprilie (13,4%) (vezi 
Figura 74).  

Dintre lunile de iarnă, luna februarie 
înregistrează cel mai mare grad de ocupare 
(29,8%). Lunile de toamnă sunt superioare celor 
de primăvară în ceea ce privește gradul de 
ocupare al locurilor de cazare din județ. 
Interesant de notat faptul că luna septembrie 
este superioară lunii iunie cu aproape 9 puncte 
procentuale diferență (28% comparativ cu 
19,7%); extinderea perioadei de concedii în 
prima jumătate a lunii septembrie și în general 
vremea mai stabilă la munte înregistrată în 
această perioadă este explicația pentru acest 
ecart. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 73: Gradul de ocupare al locurilor de cazare în județul Prahova și România, 2012-2021 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 74: Gradul de ocupare lunară al locurilor de cazare în județul Prahova, anul 2021

În ceea ce privește situația la nivelul celor 10 
localități de interes turistic situația este una mai 
diversă (vezi Tabelul 39). De departe stațiunile 
Slănic și Sinaia înregistrează un grad de ocupare 
mult superior mediei pe județ, atât în perioada 
pre-pandemică, cât și în perioada 2020-2021. De 
asemenea și Azuga a avut un grad de ocupare 
superior mediei județului în perioada 2019-2021. 
La polul opus cele mai mici grade de ocupare le 
au Breaza și Vălenii de Munte. 

Cu excepția Câmpinei și a stațiunii Vălenii de 
Munte, toate celelalte 8 localități analizate au 

cunoscut o creștere a gradului de ocupare în 
2019 comparativ cu 2012. Cel mai mare procent 
de creștere s-a înregistrat la Cheia (+119,4%), 
urmat la mare distanță de Azuga (+75,1%), 
Breaza (+52,5%), Valea Doftanei (+49,3%), Sinaia 
(+48,5%). Sub nivelul de creștere înregistrat la 
nivel județean (+28,3%) s-a situat doar 
municipiul Ploiești (+13,5%) și Slănic, în acest din 
urmă caz înregistrându-se aproape un nivel 
similar la gradul de ocupare în 2019 comparativ 
cu 2012. 

Tabel 39: Gradul de ocupare în stațiunile turistice/principalele localități din județul Prahova 

Localități 2012 2019 2020 2021 2019/2012 
(%) 

2020/2019 
(%) 

2021/2019 
(%) 

Sinaia 28,0% 41,6% 32,1% 32,2% +48,5% -22,8% -22,8% 

Bușteni 16,4% 23,9% 19,9% 22,7% +45,6% -16,5% -5,0% 

Ploiești 20,4% 23,1% 12,6% 13,6% +13,5% -45,5% -41,0% 

Azuga 18,2% 31,8% 26,4% 37,2% +75,1% -17,1% +16,9% 

Măneciu (Cheia) 11,1% 24,4% 21,0% 23,0% +119,4% -14,1% -6,0% 

Breaza 8,8% 13,5% 9,9% 10,4% +52,5% -26,7% -22,7% 

Slănic 53,9% 54,0% 37,1% 28,0% 0,0% -31,3% -48,1% 

Vălenii de Munte 12,6% 11,4% 7,7% 8,8% -9,4% -32,4% -22,6% 

Valea Doftanei 14,6% 21,7% 19,4% 23,2% +49,3% -10,6% +6,9% 

Câmpina 38,1% 26,0% 19,4% 21,0% -31,7% -25,4% -19,1% 

Total județ 23,2% 29,8% 22,1% 23,5% +28,3% -25,9% -21,1% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 
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Efectele pandemiei în anul 2020 au fost evidente 
în toate localitățile analizate, procente de 
scădere mai mari față de 2019 fiind mai 
accentuate în cazul localităților Ploiești (-45,5%), 
Vălenii de Munte (-32,4%), Slănic (-31,3%). Valea 
Doftanei și Cheia (Măneciu) au cunoscut cel mai 
mic nivel al declinului (-10,6%, respectiv -14,1%), 
ambele căutate mai mult în pandemie, dat fiind 
locația acestora (în afara zonelor de mare aflux 
de turiști) și/sau unităților de cazare de mici 
dimensiuni.  

Singurele localități care au cunoscut o revigorare 
a turismului în anul 2021 comparativ cu 2019 
sunt Azuga și Valea Doftanei, ambele 
înregistrând grade de ocupare superioare 
nivelului pre-pandemic. În schimb, localitățile 
Ploiești și Slănic rămân în 2021 cu grade de 
ocupare mult mai mici față de 2019 (în scădere 
cu 41%, respectiv 48,8%). Totuși, stațiunile Cheia 
și Bușteni au înregistrat o apropiere a gradului de 

ocupare din 2021 față de nivelul din 2019 (în 
ambele cazuri diferența absolută fiind de peste 
un punct procentual). 

Analiza comparativă a celor 10 stațiuni/localități 
de interes turistic din punct de vedere al 
evoluției gradului de ocupare în perioada 2012-
2021 este prezentată în Figura 75.  

După un nivel modest al gradului de ocupare în 
2012 (sub 20%) stațiunea Azuga ajunge în 2021 
să ocupe primul loc, devansând Sinaia (37,2% vs. 
32,2%). La polul opus, deși a avut în mod 
constant un grad de ocupare de peste 50% în 
perioada pre-pandemică, stațiunea Slănic va 
înregistra în 2021 un grad de ocupare sub nivelul 
de 30%. După cum s-a afirmat anterior, Sinaia a 
avut întotdeauna un grad de ocupare superior 
mediei la nivel de județ, acest lucru fiind valabil 
și pentru Câmpina în perioada 2012-2014 și 
municipiul Ploiești, doar ocazional în 2018. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table), date prelucrate 

Figură 75: Evoluția gradului de ocupare al locurilor de cazare în stațiunile/principalele localități din 
Județul Prahova, 2012-2021 

Faptul că județul Prahova are un grad de ocupare 
mai mic decât media la nivel național se poate 
datora și proximității față de capitala București, 
precum și a unei bunei accesibilități a 
destinațiilor turistice din județ. Acest lucru are ca 
și consecințe previzibile existența unor 
consistente segmente de vizitatori de o zi care nu 
înnoptează (segment necuantificabil din 
statisticile existente) și/sau de turiști care 

înnoptează cu predilecție la sfârșitul săptămânii 
(turism de week-end cu maxim 2 înnoptări). 
Traficul aglomerat în week-end pe Valea 
Prahovei este un important reper al existenței 
acestui tip de turism. 

Cu toate acestea, turismul din județ are încă un 
important potențial de creștere, dat fiind 
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municipiul București, ci și a altor centre urbane 
situate cu predilecție în jumătatea de sud a țării. 
În același timp, nu trebuie neglijat segmentul de 
turiști străini care ar trebui să aibă o pondere 

mult mai consistentă în structura clientelei 
turistice. Astfel se vor crea premisele unei mai 
bune ocupări a capacităților de cazare existente 
în județ. 
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Capitolul 7: Analiza SWOT 
 

 

PUNCTE 
TARI

Existența unor obiective turistice naturale și culturale excepționale ( Munții Bucegi,
Castelul Peleș);

Diversitatea unităților de relief și a caracteristicilor biogeografice, bioclimatul favorabil
desfășurării unei game largi de activități turistice pe parcursul întregului an;

Populația bogată a unor specii de animale de interes cinegetic, ihtiofaună specifică
pâraielor de munte (păstrăv);

Prezența ariilor naturale protejate cu valoare deosebită;

Caracterul natural, intact  al unor zone forestiere fără infulență antropică umană, vizibilă;

Resurse natural minerale cu potențial curativ crescut (ape minerale și salina), tradiție
balneară;

Existența unei mărci turistice consacrate pe piața turistică națională și internațională
(Valea Prahovei);

Extinderea/reamenajarea unor domenii schiabile (pârtii și instalații de transport pe 
cablu)

Prezența unui strat de zăpadă favorabil practicării sporturilor de iarnă;

Existența unui număr mare de trasee montane omologate;

Existența unei rețele de drumuri forestiere ce pot fi amenajate în vederea integrării lor în 
circuite cicloturistice/mountain-bike;

Patrimoniu cultural relativ bogat, atât în privința elementelor tangibile - construite, cât și 
intangibile - spirituale;

Existența unor amenajări de agrement (ex. centre de echitație, terenuri de golf, parcuri
de agrement și aventură);

Repoziționarea către wellness a unor operatori turistici

Proximitatea municipiului București - cel mai important bazin al cererii turistice pentru
întreaga ofertă turistică a județului;

Creșterea numărului reședințelor secundare în zonele turistice consacrate sau în curs de
dezvoltare;

Reabilitarea unor drumuri județene cu importanță pentru realizarea traseelor turistice
tematice;

Dezvoltarea rețelelor de telefonie mobilă, penetrarea internetului și în zona rurală;

Activitatea susținută a unor ONG-uri pentru promovarea formelor de turism activ
(drumeție, sporturi de iarnă) și ecoturism.
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PUNCTE 
SLABE

Gradul foarte mare de concentrare a ofertei și a cererii turistice (aglomerație excesivă în
vârfurile de sezon cu efecte directe asupra calității serviciilor);

Distrugerile și disturbările activităților turistice cauzate de animalele sălbatice;

Deteriorarea calității esteticii peisajului și a biodivestității din cauza unor exploatări abuzive a
pădurii, construcții necontrolate, abandonarea culturilor agricole de tip fâneață și pășune,
neîntreținerea peisajului cultural;

Poluarea apelor și a solului cu deșeuri menajere mai ales în arealele turistice, asociate și cu
poluarea fonică;

Poluarea aerului cu gaze de eșapament din cauza traficului rutier intens;

Nivelul redus al conștiinței turistice al populației, implicit al conștiinței de mediu, al exigențelor
față de starea spațiilor publice sau private (față de situația optimală pentru o destinație
competitivă);

Lucrări constructive, de modernizare neadecvate în cazul unor clădiri monument sau cu valoare
de patrimoniu (lipsa controlului și a intervenției timpurii a autorităților competente);

Starea nesatisfacatoare a rețelelor de trasee turistice nemarcate în zona montană;

Numărul redus al unităților de cazare în zone cu potential turistic ridicat;

Ponderea scăzută a pensiunilor agroturistice în intrastructura de cazare;

Oferta unilaterală a serviciilor de alimentație, lipsa sau numărul redus al restaurantelor cu
specific local, național, vânătoresc sau pescăresc etc.;

Slaba competitivitate a produselor turistice balneare atât pe piața internă cât și pe cea externă;

Nivelul scăzut al adaptabilității ofertei turistice la noile tendințe ale cererii consumatorilor;

Lipsa de diferențiere între ofertele turistice locale, realizate uneori fără personalitate și fără
creativitate;

Starea necorespunzătoare a unor drumuri comunale;

Infrastructură tehnico-edilitară insuficient dezvoltată, problemă acută în cazul stațiunilor
turistice de interes local;

Insuficiența numărului de trasee de cicloturism în orașe, stațiuni și zonele extravilane.
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Sursa: https://iturist.ro/locuri-de-vizitat-valea-doftanei-obiective-turistice/ 

OPORTUNITĂȚI Interes crescând al vizitatorilor față de diferite forme de turism activ: drumeție, cicloturism,
turism ecvestru, alpinism, sporturi de iarnă;

Creșterea ponderii vârstnicilor activi și prin urmare a interesului pentru tratamente alternative;

Creșterea interesului pentru activități de relaxare, de păstrarea și refacerea sănătății, pentru
servicii de tip wellness;

Creșterea interesului vizitatorilor față de elementele de patrimoniu cultural-istoric;

Interes crescând față de ecoturism bazat pe cunoaștere și pe conștiința de consum ecologic;

Interesul locuitorilor din marile orașe față de liniștea și autenticitatea spațiului rural, pentru
stiluri de viață tradițională și alimente naturale;

Interesul manifestat de administrațiile publice locale pentru integrarea turismului în strategii de
dezvoltare locale;

Prin dezvoltarea treptată a infrastructurii locale, unele zone greu accesibile și intacte se deschid
turismului, care în cazul trendului eco și întoarcerii la natură, pot deveni atracții semnificative
pentru turiști;

Creșterea activității economice care a sprijinit dezvoltarea turismului de afaceri;

Posibilitatea relaționării cu județele Buzău prin produse turistice și căi de deplasare (existența
în vecinătate a Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului).

Barajul Paltinu 
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AMENINȚĂRI Existența unei puternice competiții la nivel regional (vecinătatea cu județul Brașov);

Deteriorarea continuă a peisajului natural și cultural reduce atractivitatea regiunii și a zonelor
din județ – consecință a turismului de masă;

Schimbările climatice - frecvența ridicată a fenomenelor meteorologice extreme (intensificări
ale vânturilor, ceața, poleiul, temperaturi neobișnuite în anumite perioade ale anului) în
sezonul de vârf;

Riscul întarzierii ninsorilor și oscilațiilor mari de temperatură, cauzând în sezonul hivernal
deteriorarea stratului de zapadă în domeniile schiabile;

Existența unor activități economice de tip industrial, logistic care nu cadreaza estetic;

Întârzierea investițiilor publice sau private în infrastructura balneară și de agrement;

Intensificarea competiției turistice naționale și descreșterea competitivității ofertei locale;

Cantonarea turismului balnear din România doar în zona medical-recuperatorie;

Insuficiența fondurilor alocate activităților de promovare.
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Capitolul 8: Viziunea și direcțiile prioritare de dezvoltare turistică la 

nivelul Județului Prahova 
 
În formularea viziunii strategice de dezvoltare a turismului la nivelul județului Prahova s-a pornit de la 

analiza aspectelor cheie de dezvoltare economico-socială, edilitară și turistică, precum și a cadrului 
legislativ, a strategiilor, programelor și proiectelor de dezvoltare națională, regională și județene, a 
principalelor tendințe, oportunități și amenințări la nivel macro și micro-economic și la nivelul industriei 
de turism și călătorii: 

• analiza factorilor de cadru natural care oferă județului elemente de atractivitate turistică, cu 
posibilitatea valorificării sale prin susținerea activităților specifice din sfera turismului și călătoriilor; 

• infrastructura tehnico-edilitară de susținere a dezvoltării turismului în plan regional și local; 

• cadrul socio-economic de dezvoltare la nivel județean; 

• aspecte legate de strategii, programe, proiecte de dezvoltare, precum și cadrul legislativ specific; 

• tendințele de dezvoltare ale industriei de turism și călătorii; 

• diversitatea elementelor de potențial turistic natural și antropic și concentrarea lor în profil 
teritorial; 

• infrastructura specific turistică de susținere a activităților turistice în teritoriu; 

• fluxurile turistice și gradul de concentrare a activităților turistice la nivel regional. 

Județul Prahova dăruiește vizitatorilor atracții naturale și culturale variate și complexe, remarcabile 
prin valoarea lor turistică, oferind posibilitatea practicării unor forme diverse de turism, de la turism 
montan și pentru practicarea sporturilor de iarnă, la turism cultural-istoric, turism balnear, turism religios, 
turism rural, turism de afaceri etc.  

Potențialul turistic natural și antropic este concentrat în patru zone turistice majore, respectiv Valea 
Prahovei, Valea Doftanei, Valea Teleajenului și Drumul Vinului / Drumul lui Bachus. Majoritatea 
elementelor de infrastructură specific turistică sunt concentrate în aceste areale, direcționând fluxurile 
turistice, în special, către aceste zone.  

 
Figura 76: Specificitatea zonelor turistice din Județul Prahova 

 
 

Valea Prahovei

• Sporturi de iarnă

• Patrimoniu cultural

• Aventură și  agrement

• Afaceri

Valea Doftanei

• Natură 

• Balnear

• Aventură și agrement

• Cultură și etnografie

Valea Teleajenului

• Balnear

• Aventură și agrement

• Cultură, și tradiții

Drumul Vinului/Drumul lui Bachus

• Oenologie

• Agrement și recreere

• Cultură și religie
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Viziune 
Județul Prahova va deveni destinația turistică memorabilă a României, prin experiența de călătorie 

a vizitatorilor care vor descoperi cele mai bune versiuni de pachete turistice, luând decizii informate și 
asumate, ca urmare a ofertei turistice variate și dinamice existe în profil regional ce combină 

moștenirea naturală și culturală, cu diversitatea elementelor de infrastructură de cazare, alimentație, 
agrement, petrecere a timpului liber și cu principiile de durabilitate și sustenabilitate socială și 

economică. 
 
 
 

Misiunea 
Consiliul Județean va transforma Județul Prahova într-o destinație turistică prietenoasă față de 

elementele de patrimoniu cultural și natural, coordonând și administrând activitatea actorilor din 
turism care operează la nivelul comunităților locale, ca împreună să susțină prosperitatea economică 

și dezvoltarea socială, printr-o planificare și promovare a industriei turismului, menită să susțină 
durabilitatea, calitatea și diversificarea produselor și serviciilor turistice și conexe acestuia.    

 
 
 
Pentru materializarea viziunii și misiunii, strategia de dezvoltare a turismului este fundamentată pe 

patru direcții prioritare de dezvoltare, respectiv: managementul destinațiilor turistice, infrastructura 
turistică, brand turistic și promovare, programe și pachete turistice. În vederea implementării acestora au 
fost specificate o serie de obiective strategice specifice, fiecare grupând axe prioritare de dezvoltare.   

 

Principalele 
zone turistice 

din Județul 
Prahova

Valea Prahovei

Valea Doftanei

Valea Teleajenului

Drumul Vinului / 
Drumul lui Bachus
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Figura 77: Materializarea strategiei de dezvoltare a turismului 

 

 

Direcțiile prioritare de dezvoltare a turismului la nivelul județului Prahova sunt următoarele:  

1. Implementarea managementului destinațiilor turistice;  

2. Dezvoltarea infrastructurii specific turistice;  

3. Dezvoltarea brandului turistic și promovarea  

4. Dezvoltarea de programe și pachete turistice 

 

 
Figura 78: Direcții prioritare de dezvoltare a turismului la nivelul Județului Prahova 
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8.1. Direcția prioritară 1: MANAGEMENTUL DESTINAȚIILOR TURISTICE 

Dezvoltarea sustenabilă și integrată a turismului în plan județean, regional și local este condiționată de 
existența unor organizații de management al destinațiilor (OMD) care în prezent, cu mici excepții, nu 
există sau nu funcționează la adevăratul potențial. Rolul acestor OMD-uri este vital în managementul 
turismului la nivel loca întrucât coordonează activitatea stakeholderilor din turism și totodată atrag 
vizitatorii pe teritoriul județului Prahova. Astfel, OMD-urile se vor implica în dezvoltarea și implementarea 
de proiecte de dezvoltare turistică, campanii de branding și promovare, strategii de comunicare integrată 
cu turiștii și rezidenții, cu scopul maximizării rezultatelor economice și sociale prin valorificarea resurselor 
umane, materiale și financiare publice și private într-o manieră echitabilă. Pe de altă parte „Strategia de 
dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”  prevede în planul de acțiuni 
"conceperea și susținerea unor campanii de management al destinațiilor turistice prahovene" și "derularea 
de campanii de cercetare de piață și monitorizare a fluxurilor turistice, în vederea adaptării strategiilor de 
promovare turistică". 

În acest context, direcția prioritară managementul destinațiilor este direcționată pe trei obiective 
strategice specifice. 

 
Figura 79: Direcția prioritară de dezvoltare Managementul destinațiilor turistice 

 

Obiectivul strategic specific 1.1.: Susținerea și dezvoltarea capacității de management a 
destinațiilor turistice 

Acest obiectiv acoperă inițiative strategice privind managementul destinațiilor turistice, inițierea și 
derularea de cercetări și studii de dezvoltare turistică și dezvoltarea și conștientizarea resursei umane 
ocupate în sectorul turistic și domeniile conexe acestuia. 

Axele prioritare de dezvoltare ale acestui obiectiv strategic sunt: 

Axa prioritară 1.1.1. Crearea și susținerea organizațiilor de management și/sau marketing a 
destinațiilor 

La nivel acestei axe prioritare sunt puse în centrul atenției organizațiile de management a destinațiilor, 
pornind de la legislația specifică în vigoare, care vor funcționa la nivel local, regional sau județean, având 

Capacitatea de management a 
destinațiilor turistice

Cercetare și studii de 
dezvoltare turistică

Dezvoltarea și conștientizarea 
resursei umane
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rol în dezvoltarea de strategii, programe și proiecte de dezvoltare a turismului. 

Axa prioritară 1.1.2. Susținerea cooperării și parteneriatelor public-private între actorii implicați în 
activitatea de turism și conexe acestuia 

Această axă prioritizează implicarea actorilor cheie din turism în procesul de dezvoltare și 
implementare a programelor și proiectelor de turism, prin cooperare durabilă și stimularea diverselor 
forme de parteneriat, în special public-privat, dar și public-public ori privat-privat. De asemenea, este 
necesară o mai mare implicare a actorilor cheie din turism în procesul de luare a deciziilor, ca urmare a 
convergențelor opiniilor privind acțiunile ce privesc dezvoltarea sectorului turistic.  

Obiectivul strategic specific 1.2: Inițierea și derularea de cercetări și studii de dezvoltare 
turistică 

Sectorul turistic se caracterizează prin dinamism accentuat, dar și vulnerabilitate la situații de criză și 
incertitudine. Pandemia COVID-19, războiul din Ucraina, dar și crizele sociale, politice și economice 
anterioare și-au pus amprenta asupra sectorului turistic, nu doar la nivel internațional, dar și la nivel 
național și regional. În situații de risc și incertitudine, turiștii renunță în primul rând la călătorii sau preferă 
să călătorească pe distanțe scurte. O altă problemă care trebuie studiată este cea a schimbărilor climatice 
și a efectelor fenomenelor meteo extreme asupra activităților de turism. Județul Prahova, prin stațiunile 
montane pentru practicarea sporturilor de iarnă este vulnerabilă la schimbările climatice. De aceea, în 
acest context nu trebuie neglijate studiile de cercetare care pot fi dezvoltate, accesate și/sau solicitate de 
către autoritățile județene. O planificare sustenabilă nu poate avea loc fără o fundamentare a 
principalelor tendințe care au loc pe piața turistică, studierea comportamentelor de consum turistic, a 
schimbărilor din zona TIC etc.  

Axa prioritară 1.2.1. Accesarea de studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice cu impact 
asupra dezvoltării turismului în județul Prahova  

Această axă prioritară urmărește realizarea și accesare de studii de cercetare privind problematica 
schimbărilor climatice în stațiunile turistice în care se practică sporturilor de iarnă (ex. Valea Prahovei) și 
vulnerabilitatea acestora la fenomenele meteo extreme și nu numai. Dezvoltarea domeniului schiabil 
trebuie să se realizeze pe principiile dezvoltării durabile, cu zero efecte negative asupra elementelor de 
cadru natural, fără a periclita sustenabilitatea economică și socială a comunităților locale.  

Axa prioritară 1.2.2. Dezvoltarea și accesarea de studii de cercetare privind comportamentul 
consumatorului turistic, tendințe în turism, TIC etc. 

Studiile din domeniul marketingului turistic, al economiei turismului, dar și al tehnologiei informației 
și comunicării sunt vitale în contextul actual în care au loc schimbări rapide și majore pe piața turistică. 
Acest lucru se poate face în parteneriat cu universitățile, instituțiile de cercetare-dezvoltare, ONG-urile, 
organizațiile naționale și internaționale în turism, ministerul de resort etc. 

Obiectivul strategic specific 1.3.: Dezvoltarea și conștientizarea resursei umane ocupate în 
sectorul turistic și domeniile conexe  

Asigurarea unei resurse umane bine pregătite și instruite în sectorul turistic reprezintă un deziderat 
cheie pentru asigurarea unui serviciu de calitatea superioară care să fie oferit vizitatorilor județului 
Prahova. Problema resursei umane, respectiv a lipsei forței de muncă, în general și a forței de muncă 
calificate, în special, pe fondul migrației populației și a sporului demografic negativ, a sezonalității 
activității turistice, a slabei remunerări care caracterizează acest domeniu de activitate, a limitării formelor 
educaționale specifice pentru acest sector, a fost și este dezbătută intens, atât la nivel național, dar și 
regional și județean. De aceea, este necesară depunerea de eforturi și identificarea de soluții viabile 
pentru soluționarea sa la nivel local și județean. Un management al destinației viabil se poate realiza doar 
cu o resursă umană instruită și conștientă de importanța susținerii dezvoltării sectorului turistic. 
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Axa prioritară 1.3.1. Facilitarea dezvoltării de programe de pregătire și instruire a resursei umane și 
sprijinirea ocupării locurilor de muncă din turism și domeniile conexe  

Această axă prioritară vizează cooperarea și parteneriatul cu unitățile de învățământ și instituțiile de 
formare existente în vederea identificării principalelor probleme care există la nivelul asigurării formării 
și dezvoltării resursei umane ocupate în turism. O altă problemă discutată intens la momentul actual se 
referă la învățământul de tip dual în turism care a început să prindă contur în unele instituții de învățământ 
preuniversitar din țară. Acest lucru va trebui sprijinit și la nivelul instituțiilor de învățământ din județul 
Prahova. Totodată se va avea în vedere crearea și dezvoltarea de programe de formare profesională 
destinate șomerilor, persoanelor inactive, tinerilor, persoanelor de diverse etnii și naționalități pentru a 
facilita accesul acestora pe piața muncii.  

O altă dimensiune de care se va ține seama este aceea a asigurării formării specialiștilor care să 
administreze organizațiile de management al destinației capabile să asigure buna funcționare a acestora. 
Pe de altă parte, atenția trebuie direcționată și către forța de muncă deja ocupată în turism, inclusiv a 
specialiștilor din cadrul Centrelor de Promovare și Informare Turistică, prin crearea de programe de 
formare și dezvoltare profesională continue, iar acest lucru va fi posibil cu sprijinul unor instituții precum 
Camera de Comerț și Industrie Prahova, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, 
instituții de învățământ preuniversitare și universitare, firme de pregătire a resursei umane, ONG-uri. 

Totodată, în "Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”, 
măsura. "îmbunătățirea pregătirii resursei umane ce activează în domeniul turismului" sunt prevăzute 
următoarele acțiuni: "organizarea de programe de instruire și perfecționare pentru personalul implicat în 
activitățile de turism; calificarea / reconversia profesională a populației din mediul rural în vederea 
dobândirii de competențe specifice sectorului turistic; organizarea de cursuri de instruire pentru 
întreprinzătorii activi în domeniul turismului, în vederea îmbunătățirii și diversificării activității și a valorii 
adăugate a serviciilor prestate". 

 

Axa prioritară 1.3.2. Sprijinirea creării de locuri de muncă în sectorul turistic și domeniile conexe 

Această axă prioritară se sprijină pe obiectivul specific "OS.I.2 - Creșterea echilibrată a numărului de 
locuri de muncă și îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul județului" formulat în cadrul „Strategiei 
de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”. Așa cum este menționat și în 
cadrul setului de măsuri și acțiuni formulate în cadrul documentului strategic, se va avea în vedere 
facilitatea "creșterea numărului de locuri de muncă din turism inclusiv în zonele rurale prin diversificarea 
activităților turistice, servicii turistice comunitare și eco-turism, dezvoltarea turismului școlar și social și 
branding de destinație (ex. Spații de campare în toate localitățile turistice cu patrimoniu natural sau 
cultural ale județului – Proiecte de protejare, dezvoltare și promovare a activelor turistice publice și servicii 
turistice conexe ". Mai trebuie menționată și necesitatea creării unor programe de conștientizare locală 
cu privire la importanța pe care sectorul turistic o are în sprijinirea dezvoltării economico-sociale și efectul 
multiplicator pe care îl generează, și totodată importanța sa pentru susținerea și conservarea elementelor 
de patrimoniu cultural și natural. Aceste deziderate nu se pot îndeplini decât prin implicarea rezidenților, 
furnizorilor de servicii complementare, autorități locale, și micilor afaceri dezvoltate în domeniul de 
turism, în măsură în care aceștia au înțeles importanța susținerii sectorului turistic. Prin aceste programe 
de conștientizare se va urmări inducerea unei atitudini pozitive tuturor celor care intră în contact cu 
vizitatorii, dar și vis- a-vis de sectorul turistic.  
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Figura 80: Structurarea obiectivelor și axelor prioritare în cadrul direcției prioritare managementul 

destinațiilor turistice 
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8.2. Direcția prioritară 2: INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 

Această direcție prioritară se concentrează, în special, pe dezvoltarea integrată a infrastructurii specific 
turistice, dar și pe reabilitatea, conservarea și modernizarea elementelor de patrimoniu cultural și natural, 
astfel încât dezvoltarea turismului la nivelul județului Prahova să țină cont de principiile dezvoltării 
durabile. Obiectivele strategice specifice vizate în cadrul acestei direcții prioritare vor urmări dezvoltarea 
echilibrată a turismului pe teritoriul județului, avându-se în vedere reorientarea fluxurilor turistice către 
areale mai puțin aglomerate, astfel reducându-se presiunea turistică pe anumite areale și integrarea în 
circuitul turistic național și internațional a unor localități cu real potențial turistic natural și antropic. 

 

Figura 81: Direcția prioritară de dezvoltare Infrastructură turistică 
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Totodată se va avea în vedere şi realizarea de amenajări peisagistice în cadrul stațiunilor și localităților 
turistice.  

Axa prioritară 2.1.2. Dezvoltarea domeniului schiabil și a infrastructurii de transport pe cablu 
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de iarnă, iar acestea sunt concentrate în stațiunile de pe Valea Prahovei. Pe teritoriul județului Prahova 
au fost identificate și alte zone schiabile cu potențial amenajabil (ex. Cheia – Măneciu).  
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Axa prioritară 2.1.3. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și de wellness 

Județul Prahova dispune de potențial turistic balnear insuficient valorificat. Această axă prioritară 
urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea resurselor naturale cu caracter terapeutic 
prezente pe teritoriul județului Prahova și necesare dezvoltării turismului balnear și de wellness.  

Axa prioritară 2.1.4. Dezvoltarea și amenajarea de trasee turistice 

Măsurile prevăzute în această axă prioritară sunt direcționate către proiecte de amenajare de trasee 
turistice (cicloturism, drumeție, off-road etc.), dar și crearea de marcaje și semnalizarea acestora. 
Totodată, în cadrul acestei axe, sunt prevăzute și măsuri de dezvoltare a unor parcări intermodale. 

În cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”, măsura 
"susținerea dezvoltării turismului durabil" este menționată, ca acțiune "conceperea și implementarea unor 
campanii de ecologizare a traseelor și arealelor turistice". 

Obiectivul strategic specific 2.2. Restaurarea, revitalizarea și valorificarea prin turism a 
moștenirii naturale și culturale 

Axa prioritară 2.2.1. Restaurare și revitalizare elementelor de patrimoniu cultural material 

Măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare sunt direcționate către restaurarea și reabilitatea 
fizică a obiectivelor de patrimoniu cultural construit (ex. monumente istorice, situri arheologice, 
monumente de for public) și punerea lor în valoare prin proiecte de amenajare turistică. Totodată sunt 
incluse și măsuri de restaurare și revitalizare a unor case memoriale, muzee și galerii de artă de pe 
teritoriul județului Prahova.  

Axa prioritară 2.2.2. Valorificarea și revitalizarea prin turism a moștenirii culturale imateriale 

Pe teritoriul județului există numeroase elemente de patrimoniu cultural imaterial (ex. meșteșuguri 
populare, festivaluri și evenimente cultural-artistice și sportive, arhitectură tradițională, gastronomie) 
care pot fi valorificate prin susținerea și promovarea evenimentelor și a festivalurilor organizate în județ. 
Inițiative pot fi implementate în direcția promovării meșterilor populari și a tradițiilor în rândul 
vizitatorilor.  

Axa prioritară 2.2.3. Realizarea și restaurarea infrastructurii de vizitare a ariilor naturale protejate 

Pe teritoriul județului Prahova există un număr important de arii naturale protejate care sunt vizitate 
de către turiști. Măsurile necesare a fi implementate în cadrul acestei axe prioritare vizează realizarea și 
restaurarea infrastructurii de vizitare a ariilor naturale protejate (ex. centre de vizitare, puncte de 
informare turistică, trasee turistice, poteci, puncte de observare, foișoare, puncte de belvedere). 
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Figura 82: Structurarea obiectivelor și axelor prioritare în cadrul direcției prioritare infrastructură 
turistică 
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8.3. Direcția prioritară 3: BRAND TURISTIC ȘI PROMOVARE 

Dinamizarea activității turistice în județul Prahova și creșterea fluxurilor de vizitatori în zonele turistice 
cheie se va putea realiza prin campanii de marketing susținute și coerente. Vor fi implementate măsuri 
care să vizeze dezvoltarea unui brand(uri) turistic(e) și promovarea atracțiilor, produselor, activităților 
specifice de turism, a destinațiilor de vacanță pe întreg cuprinsul anului.  

Obiectivele strategice specifice ale acestei direcții prioritare sunt următoarele: 

Obiectivul strategic specific 3.1. Realizarea de branduri turistice 

Județul Prahova are nevoie de o poziționare unitară pe piața turistică, iar acest lucru se va realiza prin 
dezvoltarea unui brand turistic umbrelă pentru toate zonele turistice cheie identificate. Acest brand 
umbrela va fi susținut de o strategie de promovare implementată prin intermediul unui campanii specifice 
de promovare coerente. OMD-urile vor juca un rol cheie în dezvoltarea unor branduri specifice la nivelul 
fiecărei zone turistice majore identificată la nivelul județului Prahova. 

Axa prioritară 3.1.1. Dezvoltarea conceptuală a brandului turistic județean 

În cadrul acestei axe prioritare se va avea în vedere implementarea de măsuri care să vizeze 
identificarea elementelor care definesc, din punct de vedere turistic, județul Prahova și contribuie la 
diferențierea sa de celelalte destinații turistice de pe piața națională și internațională. Astfel, se va putea 
defini strategia de poziționare a județului Prahova ca destinație turistică pe harta turistică națională și 
internațională. Construirea brandului turistic județean va reprezenta un demers strategic complex și 
profund, definitoriu pentru completarea strategiei de dezvoltare a turismului la nivelul județului Prahova. 

Axa prioritară 3.1.2. Dezvoltarea de branduri turistice zonale 
În cadrul analizei diagnostic a stadiului de dezvoltare a turismului la nivel județean au fost identificate 

patru zone turistice cheie de interes la nivel județean, fiecare cu elemente de unicitate, autenticitate și 
nivel de valorificare prin turism a resurselor naturale și antropice. De aceea, este recomandabil ca la nivel 
de OMD-uri să fie inițiate și finalizate demersurile de construire a unor branduri turistice zonale, 
coordonate cu brandul turistic umbrelă al județului Prahova. 

 
Figura 83: Direcția prioritară de dezvoltare Brand turistic și promovare 
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Obiectivul strategic specific 3.2. Realizarea de campanii de promovare a destinației turistice 

Cunoașterea și totodată aprecierea județului Prahova ca destinație turistică sunt dependente de o 

bună promovare și campanii integrate de marketing derulate în mediul online, dar și offline. În cadrul 

„Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027” măsura "promovarea 

turismului prahovean, prin acțiuni generale și prin acțiuni specifice fiecărui tip de turism" sunt prevăzute 

acțiuni privind "stimularea dezvoltării de proiecte de promovare în parteneriate locale / naționale / 

europene ", "dezvoltarea unei platforme multilinguale online pentru promovarea turismului prahovean" și 

"promovarea traseului turistic Drumul Vinului". Prin urmare este nevoie de campanii de promovare online 

și offline pentru promovarea destinațiilor și produselor turistice județene.  

Axa prioritară 3.2.1. Promovarea online a destinațiilor și produselor turistice  

În cadrul acestei axe prioritare sunt prevăzute măsuri care să includă prezența activă a județului 
Prahova în mediul online prin crearea unor aplicații pentru mobil și realizarea de conținut pe aplicațiile 
deja existente, prezența activă pe rețelele de socializare, apelarea la influenceri și VIP-uri care să 
promoveze destinațiile turistice prahovene. Totodată este necesară realizarea unei platforme 
multilinguale online pentru promovarea turismului prahovean. 

Axa prioritară 3.2.2. Promovarea offline a destinațiilor și produselor turistice 

Promovarea offline se va direcționa către realizarea de tipărituri (materiale promoționale ale 
destinației), activități de relații publice (prezența în cadrul unor emisiuni TV și radio care să prezinte 
atracțiile turistice ale județului și produsele turistice specifice unicat; crearea de manifestări locale care 
să celebreze anumite evenimente); participarea la târguri de turism naționale și internaționale; prezența 
în ghiduri turistice. 

Axa prioritară 3.2.3. Sprijinirea activității centrelor de informare turistică 

Centrele de informare turistică reprezintă puncte importante de culegere a informațiilor de care 
vizitatorii au nevoie pe durata sejurului lor. Activitatea acestora este vitală în plan teritorial. De aceea este 
necesară dotarea acestora cu materiale (ex. hărți, pliante, broșuri) pentru ca personalul care lucrează în 
cadrul centrelor de informare să poată contribui cu informații și date de calitate. Pe de altă parte, este 
necesară crearea de evenimente (ex. worshopuri, seminarii) dedicate personalului din cadrul centrelor de 
informare pentru a fi informați cu privire la campaniile de promovare derulate la nivel de destinație 
turistică, oferte, programe și pachete turistice dezvoltate la nivel județean. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL PRAHOVA 

 

201 
 

 

Figura 84: Structurarea obiectivelor și axelor prioritare în cadrul direcției prioritare Brand turistic și 
promovare 
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8.4. Direcția prioritară 4: PROGRAME ȘI PACHETE TURISTICE 

Oferta turistică a județului Prahova, deși bogată și variată, trebuie actualizată permanent. Pe de altă 
parte, anumite zone turistice din județ nu sunt valorificate suficient. De aceea este necesară crearea de 
noi rute, programe și pachete turistice menite să echilibreze fluxurile turistice la nivel județean și să 
contribuie la creșterea satisfacției și a experienței turistului care vizitează județul Prahova. În cadrul 
„Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027” măsura "promovarea 
turismului prahovean, prin acțiuni generale și prin acțiuni specifice fiecărui tip de turism" sunt prevăzute 
acțiuni legate de "conceperea și facilitarea implementării unor programe turistice în județ". 

Obiectivul strategic specific 4.1. Dezvoltarea de programe și pachete turistice 

Colaborarea cu actorii cheie din turism este vitală în vederea identificării de noi programe și pachete 
turistice inovative care pot fi dezvoltate în cadrul destinațiilor turistice. Acest obiectiv se va putea atinge 
prin următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 4.1.1. Realizarea de programe și pachete turistice pentru turismul montan 

Oferta pentru dezvoltarea de programe și pachete turistice pentru valorificarea resurselor turistice 
montane este bogată și face referire la trasee de cicloturism, programe (tururi) de ecoturism, turism de 
aventură, turism pentru practicarea sporturilor extreme. 

Axa prioritară 4.1.2. Realizarea de programe și pachete turistice pentru valorificarea moștenirii 
culturale 

În acest sens pot fi dezvoltate programe și pachete turistice care să integreze obiective turistice 
culturale și elemente de patrimoniu imaterial (ex. gastronomie, monumente istorice, castele și palate, 
meșteri populari, tradiții) 

Obiectivul strategic specific 4.2. Realizarea unor rute și trasee turistice tematice 

Axa prioritară 4.2.1. Drumul lui Bachus 

Corelare cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VINULUI 
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