
ROMÂNIA                                                             
JUDEŢUL PRAHOVA                               
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT 

Județul Buzău și UAT Județul Vrancea în vederea  pregătirii, aprobării și 
depunerii proiectului ”Velo Valahia”  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 28114/29.11.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 
Județean Prahova, domnul Dumitru TUDONE, și Raportul nr. 28115/29.11.2022 , al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind aprobarea acordului de parteneriat între 
UAT Județul Prahova, UAT Județul Buzău și UAT Județul Vrancea în vederea  
pregătirii, aprobării și depunerii proiectului  ”Velo Valahia”; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență; 

- Prevederile art. 3 alin. c), art. 27-35 și anexele din Hotărârea nr. 77/2003 
privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea 
activității de salvare în munți, cu modificări și completări ulterioare;  

- Prevederile art. 3 și art. 33 alin. (8)  din Ordonanța nr. 58/1998 privind 
organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificări și 
completări ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 441/2022 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism; 

- Amendamentul formulat în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (3) lit. f) și 
alin. (4) lit. a) și b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) și art. 182 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT 
Județul Buzău și UAT Județul Vrancea în vederea pregătirii, aprobării și depunerii 
proiectului ”Velo Valahia”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se aprobă participarea UAT Județul Prahova în cadrul proiectului 
”Velo Valahia”. 

Art. 3  Se aprobă responsabilitățile definite prevăzute în cadrul Acordului de 
Parteneriat anexa nr. 1 la prezenta hotărâre aferente proiectului ”Velo Valahia”. 

Art. 4  Se aprobă nota de fundamentare a investiției aferente proiectului ”Velo 
Valahia”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5  Se aprobă  traseul cicloturistic aferent proiectului ”Velo Valahia”, 
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 6  Se aprobă menținerea numărului de kilometri a traseului cicloturistic 
propus spre finanțare, până la recepția lucrărilor și a durabilității proiectului. 



Art. 7  Se aprobă valoarea proiectului ”Velo Valahia” în sumă 186.516.379,5 
lei fără TVA, cheltuielile neeligibile aferente proiectului ”Velo Valahia” vor fi 
suportate de fiecare partener implicat în funcție de impactul financiar pe care proiectul 
îl are pe teritoriul administrativ al fiecăruia dintre parteneri. 

Art. 8  Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului 
Județean Prahova în calitatea sa de Lider de parteneriat  să semneze toate documentele 
necesare pregătirii, aprobării și depunerii proiectului ”Velo Valahia”. 

Art. 9  Direcția Juridic Contencios şi Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

 
P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 
Vicepreședinte 

 
 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
               SECRETAR GENERAL, 

     Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 29 noiembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28114/29.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT 
Județul Prahova, UAT Județul Buzău și UAT Județul Vrancea în vederea  pregătirii, 

aprobării și depunerii proiectului  ”Velo Valahia” 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă 
documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții 
pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență – MRR la nivel național. Sursa de 
finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 
și reziliență. 

În cadrul pilonului IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionată de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde elemente ce contribuie la creșterea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în 
mediul rural. 

Investiția I4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un transport durabil prin 
dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 

Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru cicliști, 
drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe de rulare amenajate în zona 
de protecție aferentă drumurilor deschise circulației publice, drumuri forestiere, poteci și 
trasee amenajate în fondul forestier, diguri și zone de protecție la inundație ale cursurilor de 
apă și pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație deschise circulației bicicletelor. 

Cicloturismul a devenit o oportunitate speculată deja de mai toate țările europene care 
i-au descoperit avantajele: atragerea de turiști, dezvoltarea comunităților locale, investițiile 
în infrastructură. În Europa, cicloturismul este un factor economic foarte important, de mare 
interes atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru protecția mediului. În majoritatea statelor 
Uniunii Europene cicloturismul a cunoscut o dezvoltare rapidă (deși inegală, de la stat la 
stat), fiind puternic promovat de autorități şi de diverse organizații neguvernamentale. 

Județul Prahova  are un potențial imens prin frumusețea peisajului, prin poziționare, 
prin reţeaua de drumuri care oferă satisfacții sportive şi peisagistice deosebite oricărui 
pasionat. Județul Prahova  are o multitudine şi varietate de atracții şi obiective turistice: 
monumente istorice şi de arhitectură, elemente de arhitectură populară încă bine 
reprezentate, mănăstiri, biserici de lemn, castele, cetăți, târguri, muzee etc. 



Prin politica de dezvoltare  U.A.T Județul Prahova își propune ca pe lângă resursele 
proprii să atragă și finanțări colaterale astfel încât să poată fi realizate proiectele de investiții 
necesare comunității locale. 

Obiectivul proiectului este sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea 
infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor 
cicloturistice se va face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11 – Turism și 
cultură, prin care este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice și dezvoltarea 
infrastructurii aferente. 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește amenajarea unui traseu cicloturistic 
regional ce va pune în valoare patrimoniul cultural al tuturor partenerilor cât și facilitarea 
accesului către acestea și conectarea la rețeaua europeană EuroVelo și reconfigurarea 
traseelor aferente acesteia. Proiectul face parte din reformele asumate de către Guvernul 
României prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Traseul cicloturistic 
Velo Prahova va avea o lungime de aproximativ 459,7 km, 246,2 km pe teritoriul 
administrativ al UAT Județul Prahova, 129 km pe teritoriul administrativ al UAT Județul 
Buzău, 84,5 km pe teritoriul administrativ al UAT Județul Vrancea. 

Caracterul de urgență al prezentului proiect de hotărâre este strict legat de deschiderea 
apelului de finanțare în data de 05.12.2022 orele 9.00. 

Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanțare este necesară îndeplinirea 
următoarelor condiții cumulative: 
Pentru proiecte depuse în parteneriat, sunt eligibile trasee care: 

a. traversează minimum 3 județe, 
b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), 
c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către obiectivele 

turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 ”Promovarea celor 12 rute 
culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km. 
Față de cele menționate anterior, propun Consiliului Județean spre aprobare  

proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru TUDONE 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 28115/29.11.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT 

Județul Prahova, UAT Județul Buzău și UAT Județul Vrancea în vederea pregătirii, 
aprobării și depunerii proiectului ”Velo Valahia” 

 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă 

documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții 
pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență – MRR la nivel național. Sursa de 
finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 
și reziliență. 

În cadrul pilonului IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionată de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde elemente ce contribuie la creșterea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în 
mediul rural. 

Investiția I4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un transport durabil prin 
dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 

Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu 
combustibili fosili. Mersul cu bicicleta sporește atractivitatea zonelor, creează o nouă 
structură a mobilității locale și reduce traficul. Creșterea ponderii bicicletei în cota modală 
se poate realiza prin: 

- Planificarea și dezvoltarea unei strategii de ciclism: planificare integrată; rețele 
de ciclism  

- Infrastructură: piste, parcări și semnalizare pentru bicicliști  
- Comunicații - Legătura/conectarea cu alte mijloace de transport. 

Există câteva aspecte-cheie ale planificării și designului infrastructurii pentru biciclete care 
nu trebuie neglijate atunci când se planifică noi piste sau se extind cele deja existente. 
Acestea includ integrarea pistelor pentru biciclete în spațiul comun cu cel al traficului 
motorizat, siguranța biciclistului și, în special, continuitatea rețelei de piste pentru biciclete. 
În majoritatea cazurilor, biciclistul trebuie să dea prioritate mașinii, deoarece pista pentru 
biciclete se oprește/se termină. Acest lucru reduce în mod semnificativ atractivitatea 



mersului pe bicicletă - mai multe călătorii pot fi efectuate pe o rețea continuă și bine 
conectată de piste decât pe un număr mare de piste de tip ”stop and start” care compromit 
viteza și siguranța bicicliștilor 

Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru cicliști, 
drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe de rulare amenajate în zona 
de protecție aferentă drumurilor deschise circulației publice, drumuri forestiere, poteci și 
trasee amenajate în fondul forestier, diguri și zone de protecție la inundație ale cursurilor de 
apă și pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație deschise circulației bicicletelor. 

Cicloturismul a devenit o oportunitate speculată deja de mai toate ţările europene care 
i-au descoperit avantajele: atragerea de turişti, dezvoltarea comunităților locale, investițiile 
în infrastructură. În Europa, cicloturismul este un factor economic foarte important, de mare 
interes atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru protecţia mediului. În majoritatea statelor 
Uniunii Europene cicloturismul a cunoscut o dezvoltare rapidă (deşi inegală, de la stat la 
stat), fiind puternic promovat de autorităţi şi de diverse organizații neguvernamentale. 

Județul Prahova  are un potenţial imens prin frumusețea peisajului, prin poziționare, 
prin reţeaua de drumuri care oferă satisfacţii sportive şi peisagistice deosebite oricărui 
pasionat. Județul Prahova  are o multitudine şi varietate de atracţii şi obiective turistice: 
monumente istorice şi de arhitectură, elemente de arhitectură populară încă bine 
reprezentate, mănăstiri, biserici de lemn, castele, cetăţi, târguri, muzee etc. 

Prin politica de dezvoltare  U.A.T Județul Prahova își propune ca pe lângă resursele 
proprii să atragă și finanțări colaterale astfel îcât să poată fi realizate proiectele de investiții 
necesare comunității locale. 

Obiectivul investiției este sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea 
infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor 
cicloturistice se va face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11 – Turism și 
cultură, prin care este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice și dezvoltarea 
infrastructurii aferente. 

Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanțare este necesară îndeplinirea  
următoarelor condiții cumulative: 

Pentru proiecte depuse în parteneriat, sunt eligibile trasee care: 
a. traversează minimum 3 județe, 
b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), 
c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către obiectivele 

turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 ”Promovarea celor 12 rute 
culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km. 
Față de cele menționate anterior avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 

aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT Județul Buzău și UAT 
Județul Vrancea în vederea  pregătirii, aprobării și depunerii proiectului  ”Velo Valahia” 
  

p. Director Executiv 



ROMÂNIA                                                                                  ANEXĂ NR. 1  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                              LA HOTĂRÂREA NR.______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  DIN DATA DE _____________ 

 
Acord de parteneriat 

Nr._________/__________ 

pentru realizarea proiectului ”Velo Valahia” 

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea 
cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta.  

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 
2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare 
între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a 
reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic 
prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.  

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării 
proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie 
să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le 
consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației 
comunitare și naționale incidente. 

Art. 1. Pârțile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL PRAHOVA, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd. 
Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, codul fiscal 2842889, reprezentata prin domnul Iulian 
Dumitrescu în calitate de Președinte, având calitatea de Lider de proiect, Partener 1 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL VRANCEA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener 3 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți 
la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea 
activităților aferente proiectului: ”Velo Valahia”, ce va fi depus în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 11-Turism și cultură, Investiția I.4, precum și pe perioada de 
durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanțare. 

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de 
finanțare: 

 

 



Organizația  Roluri și responsabilități 

UAT JUDEȚUL PRAHOVA 

LIDER DE PARTENERIAT 
(PARTENER 1) 

Pregătirea dosarului cererii de finanțare 
- Pregătirea cererii de finanțare 
- Depunerea cererii de finanțare 
 
Activități ce se vor desfășura după depunerea cererii de 
finanțare 
Managementul proiectului 
- Activitatea de coordonare a derulării proiectului 
- Activitatea de monitorizare 
- Activitatea de raportare 
Se vor realiza: 
Marcaje și indicatoare (traseu sugerat pentru biciclete) 
Marcajele și indicatoarele se vor realiza conform 
standardelor în vigoare (SR 1848-1, SR 1848-7), conform 
Ghidului de marcare și semnalizare a traseelor cicloturistice, 
aflat în curs de elaborare de către CNCV. Aceste marcaje și 
indicatoare se vor amplasa pe tot parcursul traseului 
cicloturistic. Traseul sugerat pentru biciclete conform 
standardului SR 1848-7/A91, se va realiza doar pe carosabil, 
fiind interzisă amenajarea acestuia pe trotuare. 
Lucrări de tasare și reabilitare drum/teren (se exclud 
drumurile asfaltate) 
Se vor executa lucrări de tasare pe drumuri/poteci 
pietruite/terenuri, astfel încât să se asigure planeitatea căii 
de rulare și evacuarea apelor de suprafață. 
Piste pentru biciclete, cale de rulare realizată din alte 
agregate 
Pentru zonele sensibile ecologic sau patrimonial (arii 
protejate, situri UNESCO, situri Natura 2000, diguri de 
protecție la inundație ale cursurilor de apă, zone forestiere, 
zone inundabile, zone deșertificate etc.) calea de rulare a 
pistelor pentru biciclete se va realiza din agregate (naturale 
și/sau reciclabile). 
Pentru a asigura continuitatea și accesibilitatea la traseele 
cicloturistice, se pot realiza elemente constructive, precum 
podețe, pasaje de traversare, rampe, etc. pentru biciclete. 
Totodată, traseul cicloturistic propus poate să integreze 
infrastructură pentru bicicletă în curs de elaborare sau 
existente care se află în perioada de durabilitate finanțate 
din alte surse publice, fără a se realiza investiții pe acestea. 

UAT JUDEȚUL BUZĂU 

(PARTENER 2) 
 

Se vor realiza 
Marcaje și indicatoare (traseu sugerat pentru biciclete) 
Marcajele și indicatoarele se vor realiza conform 
standardelor în vigoare (SR 1848-1, SR 1848-7), conform 
Ghidului de marcare și semnalizare a traseelor cicloturistice, 
aflat în curs de elaborare de către CNCV. Aceste marcaje și 
indicatoare se vor amplasa pe tot parcursul traseului 
cicloturistic. Traseul sugerat pentru biciclete conform 
standardului SR 1848-7/A91, se va realiza doar pe carosabil, 
fiind interzisă amenajarea acestuia pe trotuare. 
Lucrări de tasare și reabilitare drum/teren (se exclud 
drumurile asfaltate) 
Se vor executa lucrări de tasare pe drumuri/poteci 
pietruite/terenuri, astfel încât să se asigure planeitatea căii 
de rulare și evacuarea apelor de suprafață. 
Piste pentru biciclete, cale de rulare realizată din alte 



agregate 
Pentru zonele sensibile ecologic sau patrimonial (arii 
protejate, situri UNESCO, situri Natura 2000, diguri de 
protecție la inundație ale cursurilor de apă, zone forestiere, 
zone inundabile, zone deșertificate etc.) calea de rulare a 
pistelor pentru biciclete se va realiza din agregate (naturale 
și/sau reciclabile). 

Pentru a asigura continuitatea și accesibilitatea la traseele 
cicloturistice, se pot realiza elemente constructive, precum 
podețe, pasaje de traversare, rampe, etc. pentru biciclete. 
Totodată, traseul cicloturistic propus poate să integreze 
infrastructură pentru bicicletă în curs de elaborare sau 
existente care se află în perioada de durabilitate finanțate 
din alte surse publice, fără a se realiza investiții pe acestea. 

UAT JUDEȚUL VRANCEA 

(PARTENER 3) 

Marcaje și indicatoare (traseu sugerat pentru biciclete) 
Marcajele și indicatoarele se vor realiza conform 
standardelor în vigoare (SR 1848-1, SR 1848-7), conform 
Ghidului de marcare și semnalizare a traseelor cicloturistice, 
aflat în curs de elaborare de către CNCV. Aceste marcaje și 
indicatoare se vor amplasa pe tot parcursul traseului 
cicloturistic. Traseul sugerat pentru biciclete conform 
standardului SR 1848-7/A91, se va realiza doar pe carosabil, 
fiind interzisă amenajarea acestuia pe trotuare. 
Lucrări de tasare și reabilitare drum/teren (se exclud 
drumurile asfaltate) 
Se vor executa lucrări de tasare pe drumuri/poteci 
pietruite/terenuri, astfel încât să se asigure planeitatea căii 
de rulare și evacuarea apelor de suprafață. 
Piste pentru biciclete, cale de rulare realizată din alte 
agregate 
Pentru zonele sensibile ecologic sau patrimonial (arii 
protejate, situri UNESCO, situri Natura 2000, diguri de 
protecție la inundație ale cursurilor de apă, zone forestiere, 
zone inundabile, zone deșertificate etc.) calea de rulare a 
pistelor pentru biciclete se va realiza din agregate (naturale 
și/sau reciclabile). 
Pentru a asigura continuitatea și accesibilitatea la traseele 
cicloturistice, se pot realiza elemente constructive, precum 
podețe, pasaje de traversare, rampe, etc. pentru biciclete. 
Totodată, traseul cicloturistic propus poate să integreze 
infrastructură pentru bicicletă în curs de elaborare sau 
existente care se află în perioada de durabilitate finanțate 
din alte surse publice, fără a se realiza investiții pe acestea. 

(2) Plățile 

a) decontările  se vor efectua conform prevederilor legale în vigoare privind gestionarea financiară a 
Planului Național de Redresare și Reziliență: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv Norma de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 aprobată prin HG nr. 209 din 
14.02.2022. 

b) liderul de parteneriat și partenerii își cuprind în bugetul propriu sumele necesare creditelor de 
angajament și a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare 

https://www.lege-online.ro/lr-NORM%C4%82-din%20-2022-(251669)-(1).html
https://www.lege-online.ro/lr-NORM%C4%82-din%20-2022-(251669)-(1).html


activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, 
anexă la contractul de finanțare. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea, inclusiv după perioada de 
durabilitate a proiectului. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații 
și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de trageri. 

Obligațiile liderului de parteneriat 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul 
în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA în calitate de coordonator de 
investiții.  

(5) Liderul de  parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare 

(6) Liderul de parteneriat va înainta MDLPA cererile de plată, împreună cu documentele justificative, 
rapoartele de progres etc., conform procedurii. 

(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le 
revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului), liderul 
de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.  

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul.  

Art. 6. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3 

Drepturile Partenerilor 2, 3 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către 
liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul 
să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în 



implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor 
de progres și financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 
către MDLPA. 

Obligațiile Partenerilor 2, 3 
(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 

solicitate de către MDLPA, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectului.  

(4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind 
implementarea proiectului. 

(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul 
de proiect.     

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la 
efectuarea plății finale/ dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această 
perioadă. 

(2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 
de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer 
vor fi atașate raportului final. 

(3) Părțile au obligația de a asigura utilizarea infrastructurii finanțată din fonduri nerambursabile în scopul 
pentru care a fost realizat. 

Art. 8. Confidențialitate 

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 
primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare 
sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile 
confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 9. Dispoziții finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 
soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

(3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

Întocmit în patru  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea 
de finanțare . 

Semnături 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei 

Semnătura 
 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei 

Semnătura 
 

Partener 3 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei 

Semnătura 
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Categorie UAT Denumire UAT (***) 

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus la nivel 
de județ

plecare

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus pe 
terenuri cu 
extras CF (*****)

Obiective turistice-
culturale din 
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 
12 rute 
cultural/turistice” 
(rază maximă de 
accesibilitate/traseu 
secundar 10 km) (**)

Traseul face parte din 
rutele EuroVelo 6 și 
EuroVelo 13, respectiv 
din rutele EuroVelo 
identificate de către 
CNCV, prelungire 
EuroVelo 14 și 
VeloCarpatica (**)

Traseul face parte din 
rute tematice la nivel 
de județ/național 
pretabile pentru 
cicloturism

Tematică secțiune 
de traseu la nivel 
de (*)UAT

Alte obiective 
turistice/ecoturis
tice/de 
patrimoniu 
cultural sau 
natural (nu 
reprezintă 
criteriu de 
evaluare/punctaj)

Accesul la 
stații de 
transport 
public 
(autobuz, 
feroviar, naval, 
aerian)

Integrare/conex
iune cu 
infrastructură 
pentru biciclete 
în curs de 
elaborare sau 
existentă care 
se află în 
perioada de 
durabilitate 
(****)

Alte observații 
(linkuri, 
intervenții/repara
ții la 
infrastructura 
existentă pentru 
biciclete, 
elemente de 
continuitate etc.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  2.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  1.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  3.)

Județ  Prahova UAT județul Prahova 242.828 8.674
∑ obiective de (*)UAT 

componente (**)

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelulu UAT 

judetul 
Prahova

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.1 UAT comuna Cornu 4.911 4.911 4.911

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional

Drumul Fructelor

 Muzeul Hartilor 
de la Cornu -
 Mănăstirea Sf. 

Ioan Evanghelistul 
 -Monumentul 

Eroilor

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.2 UAT comuna Sotrile 7.375 7.375 3.613

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.3 UAT oras Breaza 1.298 1.298

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta tematica Drumul 

Fructelor, ruta 
culturala ce 
promoveaza 
elementele 

tranditionale 
romanesti, turistica 

activa la nivel 
national si regional si 

turism de relaxare

Drumul Fructelor

 IA TRADITIONALA 
ROMANEASCA, - 
Poarta Breaza, - 

Dealul cu 
Trovanti, - 

Conacul Basarab 
Brancoveanu, - 
Fagul Printesei

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 



UAT nr.4 UAT oras Comarnic 6.622 6.622

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional

Ruta turistica Valea 
Prahovei

Biserica Sfantul
Nicolae, Castelul
de la Posada,
Muzeul Cinegetic
Posada, Schitul
Lespezi

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.5 UAT comuna Secaria 15.09 15.09 0.15

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional a Vaii 

Doftanei 

Ruta turistica Valea 
Doftanei

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.6
UAT comuna Valea 

Doftanei
30.15 30.15

CAȘCAVEAUA DIN 
PRAHOVA - Deliciu 
tradițional 
românesc – Planul 
National de 
Redresare si 
Rezilinta in cadrul 
apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune 
sociala si teritoriala, 
Componenta 11 = 
Turism Cultura, 
investitia I1- 
Promovarea celor 12 
rute 
turistice/culturale, 
Modernizarea/reabili
tarea siturilor 
turistice – Apel 2  

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional a Vaii 

Doftanei

Ruta turistica Valea 
Doftanei

·         Cheile 
Doftanei, 
• Barajul Paltinu,
• Lacul Paltinu,
• Ruinele bisericii
vechi din
Traisteni 
construita in
1724, • Muntii
Baiului, Grohotis
si varful Secaria,
aflat in
apropierea satului
Tesila, • Muzeul
de Arte Plastice
din Tesila, unde
sunt expuse o
parte din
lucrarile Taberei
internationale de
arta plastica
Valea Neagra

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.7 UAT oras Busteni 10.413 10.413

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional a Vaii 

Prahovei

Ruta turistica Valea 
Prahovei

Castelul 
Cantacuzino, 
Muzeul Memorial
“Cezar Petrescu”,
Crucea de pe
Caraiman, 
monument 
dedicat eroilor
din Primul Razboi
Mondial, din otel,
inalt de 33 metri,
construit in
perioada 1926-
1928. Intrata in
Cartea 
Recordurilor,  
Cascada 
Urlatoarea,Varful 
Babele, Sfinxul
din Bucegi

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.8 Uat oras Azuga 12 12

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional a Vaii 

Prahovei

Ruta turistica Valea 
Prahovei

Biserica Sfânta 
Treime din Azuga. 
Construită în 1902-

1903

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.9 UAT comuna Bertea 1.36 1.36

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  
regional si ruta 

Manastirilor

Ruta turistica Valea 
Prahovei

Există cei mai 
mari trovanți din 
jud. Prahova aici 
, precum se poate 

realiza și o 
ascensiune către 

Vf.Măciuca:

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.10 UAT comuna Stefesti 1.36 1.36

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta satelor cu 
arhitectura 
traditionale 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din  
ruta Manastirilor

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

biserica de lemn 
„Nașterea Maicii 
Domnului” 
(1780), 
monument istoric 
de arhitectură de 
interes național

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.11 UAT comuna Maneciu 43.249 43.249

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta satelor cu 
arhitectura 
traditionale 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii 
Teleajanului

statiunea Cheia,
barajul Maneciu,
Muzeul Flori de
mina, - Muzeul
de Antropologie
Francisc Rainer

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.12 UAT comuna Cerasu 29.235 29.235

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta satelor cu 
arhitectura 
traditionale 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.13
UAT comuna 

Izvoarele
5.689 5.689

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta satelor cu 
arhitectura 
traditionale 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Valea Slanicului

biserica 
„Adormirea Maicii
Domnului” 
(1743–1744, cu
absidele laterale
construite în
1877) din satul
Homorâciu;biseric
a „Sfinții
Voievozi”(1854) 
din Izvoarele,
schitul Crasna
(începutul 
secolului al XVIII-
lea, 1824–1828)

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.14 UAT comuna Drajna 8.405 8.405

1.    Gospodarii 
traditionale in
localitatea Drajna
- aprobat spre
finantare prin
Planul National de
Redresare si
Rezilinta in cadrul
apelului de proiecte
Pilonul IV – Coeziune
sociala si teritoriala,
Componenta 11 =
Turism Cultura,
investitia I1-
Promovarea celor 12
rute 
turistice/culturale, 
Modernizarea/reabili
tarea siturilor
turistice – Apel 2,
2.    Castrul Roman
Drajna de Sus –
origine si perenitate
– aprobat in vederea
promovarii Planul
National de
Redresare si
Rezilinta in cadrul
apelului de proiecte
Pilonul IV – Coeziune
sociala si teritoriala, 

Traseul face parte din 
ruta satelor cu 

arhitectura 
traditionala,  

tematica Drumul 
fructelor, ruta 

turistica de relaxare 
la nivel  regional 

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

Drajna de Jos –
Vf.Piscul 
Domnului /
Crucea Domnului

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.15
UAT oras Valenii de 

Munte
0.979 0.979

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta satelor cu 
arhitectura 
traditionale 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

DESHIDEM APETITUL 
CU ȚUICA 

PRAHOVEANĂ - Planul 
National de Redresare 
si Rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune 
sociala si teritoriala, 

Componenta 11 = 
Turism Cultura, 

investitia I1- 
Promovarea celor 12 

rute 
turistice/culturale, 

Modernizarea/reabilit
area siturilor turistice 

– Apel 2  

Ruta Vaii Slanicului

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului



UAT nr.16
UAT comuna Predeal 

Sarari
7.139 7.139

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.17
UAT comuna Aricestii 

Zeletin
6.626 6.626

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Zona turistica 
Drajna-Starchiojd

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.18
UAT comuna 
Carbunesti

6.879 6.879

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta manastirilor si 

ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.19 UAT comuna Soimari 7.146 7.146

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

Manastirea 
Ianculesti

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.20
UAT comuna 
Chiojdeanca

7.336 7.336

Biserici seculare în 
comuna Chiojdeanca - 

Planul National de 
Redresare si 

Rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune 
sociala si teritoriala, 

Componenta 11 = 
Turism Cultura, 

investitia I1- 
Promovarea celor 12 

rute 
turistice/culturale, 

Modernizarea/reabilit
area siturilor turistice 

– Apel 2  

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.21
UAT comuna 
Apostolache

1.813 1.813

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta manastirilor si 

ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

CASA CU 
BLAZOANE, 
 •MANASTIREA 

APOSTOLACHE. 
TRASEU DE O ZI 
DIN BUCURESTI

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.22 UAT comuna Sangeru 12.214 12.214

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din  
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

Muzeul sătesc de 

la Sângeru, 

judetul Prahova

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.23 UAT comuna Jugureni 7.393 7.393

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din  
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

„Fântâna cu 
doage“ (ape 
sulfuroase), 
„Fântâna 

mărului“ (apă 
sărată) – cu 
rezervația 
hidrologică 

situată în Valea 
Unghiului, 
rezervația 

forestieră (pădure 
seculară de 

stejar, gorun, 
alun) de lângă 
satul Boboci (4 

hectare), 
rezervația 
naturală 

peisagistică 
„Vâna“ (0,33 

hectare), 
rezervația 

paleontologică 
„Piatra Cerbului“ 

(1,52 hec

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

Proiect depus 
prin Agentia 

Fondului pentru 
Mediu - 

Programulde 
realizare a 

pistelor pentru 
biciclete



UAT nr.24
UAT comuna 
Calugareni

2.709 2.709

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din  
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Ruta Vaii Criscovului 
Sarat

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.25
UAT comuna Gura 

Vadului
0.197 0.197

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

GASTRONOMIA 
PODGORIILOR 

PRAHOVENE PE 
DRUMUL LUI BACHUS - 

Planul National de 
Redresare si 

Rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune 
sociala si teritoriala, 

Componenta 11 = 
Turism Cultura, 

investitia I1- 
Promovarea celor 12 

rute 
turistice/culturale, 

Modernizarea/reabilit
area siturilor turistice 

– Apel 2  

 Ruta Vaii 
Criscovului Sarat

Baile – Boboci, 
Biserica cu 
hramul „Intrarea 
in Biserica Maicii 
Domnului” 
(datata 1816)

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

Proiect depus 
prin Agentia 

Fondului pentru 
Mediu - 

Programulde 
realizare a 

pistelor pentru 
biciclete

UAT nr.26
UAT comuna Gura 

Vadului
5.24 5.24

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica activa la 

nivel national si 
regional a Vaii 

Prahovei

Ruta turistica Valea 
Prahovei

In zona exista 
nenumarate 

obiective turistice 

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului



Categorie UAT Denumire UAT (***) 

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus la nivel 
de județ

plecare

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus pe 
terenuri cu 
extras CF (*****)

Obiective turistice-
culturale din 
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 
12 rute 
cultural/turistice” 
(rază maximă de 
accesibilitate/traseu 
secundar 10 km) (**)

Traseul face parte din 
rutele EuroVelo 6 și 
EuroVelo 13, respectiv 
din rutele EuroVelo 
identificate de către 
CNCV, prelungire 
EuroVelo 14 și 
VeloCarpatica (**)

Traseul face parte din 
rute tematice la nivel 
de județ/național 
pretabile pentru 
cicloturism

Tematică secțiune 
de traseu la nivel 
de (*)UAT

Alte obiective 
turistice/ecoturis
tice/de 
patrimoniu 
cultural sau 
natural (nu 
reprezintă 
criteriu de 
evaluare/punctaj)

Accesul la 
stații de 
transport 
public 
(autobuz, 
feroviar, naval, 
aerian)

Integrare/conex
iune cu 
infrastructură 
pentru biciclete 
în curs de 
elaborare sau 
existentă care 
se află în 
perioada de 
durabilitate 
(****)

Alte observații 
(linkuri, 
intervenții/repara
ții la 
infrastructura 
existentă pentru 
biciclete, 
elemente de 
continuitate etc.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  2.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  1.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  3.)

Județ  Buzau UAT Județul Buzău 129.03 10.413
∑ obiective de (*)UAT 

componente (**)

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

judetul Buzau

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.1 UAT comuna Năeni 6.8 6.8 6.8

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta castrelor 
romane -  

Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

Drumul Vinului

Biserica dintr-o 
piatra, Tabara de 

sculptura in 
piatra, 

Mormintele 
tracice, Crama 

Domeniile 
Sahateni, Crama 

LaCerta, 
Domeniile Blaga, 
Dealul Istrita, sit 

de interes 
comunitar RO SCI 

0057 „Dealul 
Istrita”, pe 
teritoriul 

comunelor 
Breaza, Năeni si 

Pietroasele.

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 



UAT nr.2 UAT comuna Breaza 7.1 7.1 3.613

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta castrelor 
romane -  

Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

Drumul Vinului

Chilia lui 
Ambrozie, 

Gorganele, Crama 
Lupilor, Crama 

Nomibo,
Dealul Istrita, sit 

de interes 
comunitar RO SCI 

0057 „Dealul 
Istrita”, pe 
teritoriul 

comunelor 
Breaza, Năeni si 

Pietroasele.

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.3
UAT comuna 
Pietroasele

5.5 5.5

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta castrelor 
romane -  

Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

Drumul Vinului

Statiunea de 
Cercetari Vini-

Viticole 
Pietroasa, 

amenajare punct 
de bevedere la 

locul unde a fost 
descoperit 
Tezaurul 

Romaniei - Cloșca 
cu Puii de Aur, 
Situl arheologic 

de la Pietroasele 
– Castrul și
Thermele 

romane, sit
arheologic 

cetatea de la
Gruiul Dării.

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 



UAT nr.4 UAT comuna Merei 15 15

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 

Ruta castrelor 
romane -  

Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

Drumul Vinului

Sarata-Monteoru, 
statiune balneara
de interes local si
Destinatie 
Europeana de
Excelență - EDEN:
Vila Monteoru,
Biserica 
monument istoric, 
cu hramul
Adormirea Maicii
Domnului, 
ștrandul cu apa
sărată, Situl
arheologic -
Dealul Cetăţuia şi
Poiana
Scoruşului, Mina
de 
Petrol, Ansamblul 
Ciobănoaia cu
biserica de lemn
monument 
istoric,cu hramul
,,SfântulPantelim
on”.

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului



UAT nr.5 UAT comuna Tisău 16.7 16.7

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

 Muzeul În Aer 
Liber - Tabăra de 
Sculptură Măgura, 

Mănăstirea 
Ciolanu, Colecția 

Muzeală a 
Mănăstirii 

Ortodoxe Ciolanu, 
Mănăstirea 

fortificată Bradu, 
Mănăstirea 

monument istoric 
Barbu,  casă 

tradițională Casa 
Frățiloiu, Biserica

"Schimbarea la
Faţă”, Biserica 

"Sf.
Nicolae” Izvoranu

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.6 UAT comuna Vernești 12 12

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Ruta cultural - 
turistică ”Drumul 

pietrei și al 
cramelor din 

județul Buzău - 
Rută regională

Drumul Vinului

Cetatea dacică de 
la Cârlomănești, 

Ansamblul 
Conacul 

Cândeștilor, 
Schitul Săsenii 

Vechi, Biserica Sf. 
Ioan Săsenii Noi, 

Biserica 
Adormirea Maicii 

Domnului -  
Cândești, Biserica 

Buna Vestire - 
Cîndești, Crucea 

dintre Vii - Săsenii 
Noi

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.7 UAT comuna Berca 9.9 9.9

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 

activa la nivel 
national si regional

Ruta Destinațiilor 
Europene de 

Excelență EDEN - 
Ruta Națională

Geoparcul 
Internațional 

UNESCO Ținutul 
Buzăului

Geoparcul 
Internațional 
UNESCO "Ținutul
Buzăului":
Fierbătorile de la
Berca
comuna Berca
face parte din
ghidul „Cele mai
frumoase sate din
România (2012),
Mănăstirea Berca,
centrul de
vizitare GeoGate,
Conacul 
Grigorescu, 
producători 
tradiționali de
cîrnați de Pleșcoi,
Colecția muzeală
a mănăstirii
Rătești

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.8 UAT comuna Săpoca 8.1 8.1

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 
activa la nivel local

Ansamblul 
bisericii "Sf. 
Împărați” - 

Mătești, 
producători de 

cîrnați de Pleșcoi, 
sit arheologic - 

Cula Săpocii

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.9
UAT comuna 
Cernătești

10.4 10.4

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta cultural-turistica 
activa la nivel local

Dealul cu Liliac - 
rezervație 
naturală de 

interes național, 
„Zidul Mut” – un 

rest dintr-o veche 
biserică creștină, 
Crucea lui Parlat, 
monument istoric 

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



UAT nr.10 UAT comuna Beceni 9.6 9.6

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
rutele tematice ale 

Geoparcului 
Internațional UNESCO 

Ținutul Buzăului - 
Valea Slănicului

Geoparcul 
Internațional 

UNESCO Ținutul 
Buzăului

Acasa la meșterul 
popular viu, 
Amelia papazissu - 
Tezaur Uman Viu 
UNESCO

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.11
UAT comuna Vintila 

Voda
9.3 9.3

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
rutele tematice ale 

Geoparcului 
Internațional UNESCO 

Ținutul Buzăului - 
Valea Slănicului

Geoparcul 
Internațional 

UNESCO Ținutul 
Buzăului

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.12 UAT comuna Sărulești 6.3 6.3

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
rutele tematice ale 

Geoparcului 
Internațional UNESCO 

Ținutul Buzăului - 
Valea Slănicului

Geoparcul 
Internațional 

UNESCO Ținutul 
Buzăului

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.13 UAT comuna Bisoca 12.3 12.3

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
rutele tematice ale 

Geoparcului 
Internațional UNESCO 

Ținutul Buzăului - 
Valea Slănicului

Geoparcul 
Internațional 

UNESCO Ținutul 
Buzăului

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului



Categorie UAT Denumire UAT (***) 

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus la nivel 
de județ

plecare

Nr. Km traseu 
cicloturistic 
propus pe 
terenuri cu 
extras CF (*****)

Obiective turistice-
culturale din 
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 
12 rute 
cultural/turistice” 
(rază maximă de 
accesibilitate/traseu 
secundar 10 km) (**)

Traseul face parte din 
rutele EuroVelo 6 și 
EuroVelo 13, respectiv 
din rutele EuroVelo 
identificate de către 
CNCV, prelungire 
EuroVelo 14 și 
VeloCarpatica (**)

Traseul face parte din 
rute tematice la nivel 
de județ/național 
pretabile pentru 
cicloturism

Tematică secțiune 
de traseu la nivel 
de (*)UAT

Alte obiective 
turistice/ecoturis
tice/de 
patrimoniu 
cultural sau 
natural (nu 
reprezintă 
criteriu de 
evaluare/punctaj)

Accesul la 
stații de 
transport 
public 
(autobuz, 
feroviar, naval, 
aerian)

Integrare/conex
iune cu 
infrastructură 
pentru biciclete 
în curs de 
elaborare sau 
existentă care 
se află în 
perioada de 
durabilitate 
(****)

Alte observații 
(linkuri, 
intervenții/repara
ții la 
infrastructura 
existentă pentru 
biciclete, 
elemente de 
continuitate etc.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu 
de punctaj  5.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  2.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  1.)

(sursă Criteriu de 
punctaj  3.)

Județ Vrancea UAT județul Vrancea 84.5
∑ obiective de (*)UAT 

componente (**)

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelulu UAT 

judetul 
Prahova

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.1 UAT comuna Jitia, 
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Poiana Negari, 
Piatra Mâței, 
Schitul dealul 

Sării 

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.2
UAT comuna 
Vintileasca,

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Lacul fără fund, 
Cascada 

Muntioru, Schitul 
Muntioru

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.3 UAT comuna   Nereju
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Căldările Zăbalei, 
Cascada Mișina 

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

nr. Km / 
denumire 

finanțare / 
tipologie 

infrastructură 

UAT nr.4 UAT comuna  Spulber
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului



UAT nr.5 UAT comuna  Paltin 

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.6 UAT comuna Năruja 
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.7
UAT comuna 
Vrâncioaia

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Casa babei
Vrâncioaia

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului

UAT nr.8 UAT comuna Păulești
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public si 

ferovial la 
nivelul UAT 

ului



UAT nr.9 UAT comuna Tulnici 
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Parcul natural 
Putna Vrancea, 

Tabăra Galaciuc, 
Cascada Putnei, 
Cheile Tișiței, 

Manastirea Lepsa

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.10
UAT comuna 

Negrilești

UAT-ul se afla in  
raza de maxim 10 
km admisi fata de 
Ruta gastronomiei 

traditionale -  
Componenta 11,  I.1 
”Promovarea celor 

12 rute 
cultural/turistice”

Proiectul propus face 
legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului

UAT nr.11 UAT comuna  Soveja
Proiectul propus face 

legatura cu ruta 
VeloCarpatica

Traseul face parte din 
ruta turistica de 
relaxare la nivel  

regional 

Traseul face parte 
din ruta 

gastronomică 
Vrancea -ținutul 

papusarelor de cas

Mausoleul Eroilor
Soveja, 
Manastirea Soveja

Exista acces 
statii de 
transport 
public la 

nivelul UAT 
ului
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TRASEUL CICLOTURISTIC AFERENT PROIECTULUI 

 ”VELO VALAHIA” 



VALENII
DE
MUNTE

BLEJOI

FILIPESTII
DE TIRG

BATRANI

CIOLPANI

POIENARII BURCHII

BUTIMANU

PERIS

VLADENI

FINTA

CORNESTI

IEDERA

VALEA LUNGA

VISINESTI

BEZDEAD

SACELEPREDEAL

BRAZI

ADANCATA

JILAVELE

ALBESTI-PALEOLOGU

GORNET

SURANI

PLOIESTI

AZUGA

BUSTENI

SINAIA

PLOPENI BOLDESTI SCAENI

SLANIC

BAICOI

BREAZA

COMARNIC

MIZIL

MANECIU

STEFESTI
IZVOARELE

DRAJNA

POSESTI

STARCHIOJD

CERASU

VALEA
CALUGAREASCA

ARICESTII RAHTIVANI

TARGSORU
VECHI

POIENARII BURCHII

SIRNA

TINOSU

GORGOTA

BALTA DOAMNEI

PUCHENII MARI

DUMBRAVA

RIFOV

BERCENI

BUCOV

PAULESTI

BRAZI

MANESTI

DUMBRAVESTI PODENII NOI

COCORASTII MISLII

PLOPU

IORDACHEANU

BALTESTI

MAGURELE

LIPANESTI

VILCANESTI

VARBILAU

GURA
VITIOAREI

PREDEAL-
SARARI

PACURETI

SOIMARI

CARBUNESTI

TEISANI

FLORESTI

MAGURENI

BANESTI

SCORTENI

POIANA
CAMPINA

PROVITA DE JOS

PROVITA
DE SUS

COSMINELE

ALUNIS

BERTEA

BREBU

SOTRILE

CORNU

ADUNATI

TALEA

CAMPINA

COLCEAG

TOMSANI

BABA ANA

FULGA

BOLDESTI
GRADISTEA

SALCIILE

CIORANI

DRAGANESTI

GHERGHITA

GURA
VADULUI

CALUGARENI

JUGURENI

GORNET-CRICOV

TATARU

APOSTOLACHE

SANGERU

LAPOS

CHIOJDEANCA

SALCIA

OLARI

VADU
SAPAT

COCORASTII
COLT

CATINA

CHIOJDU

AMARU

SAHATENI

NAENI

TISAU

CISLAU

CALVINI

GRUIU
NUCI

OLOGENI
SAT

ARICESTII
ZELETIN

TELEGA

BARCANESTI

RASNOV

OROENI

VALEA DOFTANEI

SECARIA

FILIPESTII DE
PADURE

URLATI

FANTINELE

CEPTURA

LEGENDA

Limite unitati administrativ teritoriale
Traseu RUTA VALAHIA
Traseu Velo Carpatica
Traseu propus pentru implementare la AFM
Obiective turistice din componenta 11 I.1
Alte obiective turistice/ecoturistice/de patrimoniu
Zona aflata in raza maxima de accesibilitate
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                                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                                      Secretar general al  județului, 

                                                                                                                           Raluca Dan          
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