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Mulţumiri 
 

 

Datele empirice folosite provin din anchetele sociologice desfășurate în anul 2015 ( S-au 

elaborat și aplicat chestionare la antreprenorii în turism, autorități  publice, agenți comerciali, 

populație și alte grupuri interesate și s-au interpretat răspunsurile la întrebările puse  în cca 23 

de chestionare pentru sondaje de opinie și s-au organizat mai multe focus‐grupuri) precum și 

din: date statistice, informaţii publice; informaţii și documente puse la dispoziţie de Primăria 

municipiului Câmpina precum: Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Câmpina 2011-

2017, proiectele desfășurate sau aflate în desfășurare, studiile și materialele realizate.  

Apreciem deschiderea şi cooperarea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Câmpina și a 

primăriilor Cornu, Breaza, Băneşti, Brebu, Corbu, Floreşti, Poiana Câmpina, Telega, Valea 

Doftanei, Provița de Sus, Provița de Jos. 

Ideile sunt desprinse din aceste date și din discuţiile avute cu partenerii implicaţi în proiect. 

Mulţumim pe această cale tuturor colaboratorilor și în mod special participanţilor la 

interviuri, focus‐grupuri și consultări pentru timpul, intuiţiile, planurile și entuziasmul cu 

care au contribuit. 

În elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a turismului în zona Câmpina, pentru a pune 

bazele implementării unei abordări durabile a dezvoltării turismului, am utilizat Master Planul 

pentru Turismul Național al României 2007 – 2026 și Strategia de dezvoltare a Municipiului 

Câmpina 2011-2017, precum și Strategiile, conceptele și studiile elaborate în cadrul Consiliului 

Județean și a Prefecturii Prahova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bãne?ti,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Telega,_Prahova
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INTRODUCERE 
 

DEMERS TEORETICO-METODOLOGIC ASUPRA ELABORĂRII STUDIULUI 

PRIVIND STRATEGIA DE TURISM PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI 

SUSTENABILĂ 

 
„The real voyage of discovery consists not în making new landscapes but 

în having new eyes.” – UNKNOWN 

 

 

În Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială (C.S.D.T.) România 2030, care este un 

document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă și integrată, pe termen mediu și lung a 

României, sunt precizate obiective care includ și dezvoltarea turismului. 

 

Obiectivul fundamental precizat este afirmarea identității regionale, creșterea coeziunii 

spațiale, dezvoltarea competitivității și dezvoltarea durabilă. 

Obiectivul general este detaliat în trei obiective strategice majore cu impact în dezvoltarea 

turismului: 

 

1.Racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare. 

2.Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături inter-regionale. 

3.Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

 

Trebuie făcuți pași importanți pentru curățarea și protejarea mediului natural. Acum, este 

vital ca planul de dezvoltare a turismului să  fie integrat cu sistemul de management pentru 

mediu și vice versa. În același mod, conservarea moștenirii culturale ar putea merge mâna în 

mâna cu dezvoltarea turismului. În ambele cazuri, este necesară o monitorizare atentă pentru a se 

asigura menținerea unor standarde înalte de conservare. 

 

În plus, dacă turismul și călătoriile urmează să fie un instrument pentru dezvoltarea rurală, atunci 

este vitală implicarea acestor comunități în acest domeniu. Ar trebui să  fie promovate legăturile 

dintre diferitele sectoare și producătorii locali și prioritizate implicarea și comunicarea factorilor 

implicați. 

 

Strategia de față își aduce o contribuție originală prin integrarea aspectelor economic, 

social și de mediu care se manifestă în zona Câmpinei, în contextul cooperării 

transfrontaliere și al provocărilor pe care actualul proces de transformare indus de 

extinderea Uniunii Europene îl presupune. 

 

Studiul are ca scop stabilirea premiselor de dezvoltare durabilă a activităţilor turistice 

în România-zona Câmpinei, prin utilizarea potenţialului oferit de diversitatea teritoriilor 

(geodiversitate, biodiversitate), și a resurselor naturale și antropice, pentru o dezvoltare 

echilibrată şi durabilă a teritoriului naţional, regional și local, pe de o parte şi pentru 

consolidarea și promovarea identităţii teritoriale și a brand-ului local în context național și 

internaţional, pe de altă parte, în vedera transformării turismului într-un factor de creștere 

economică. 
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Turismul durabil presupune dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul şi 

marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a mediului cu 

asigurarea exploatării resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare.  

Principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării turismului rezultă din 

următoarele aspecte:  

•   Resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul este unul din sectoarele 

economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung;  

•   Exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice însoţite de o promovare 

eficientă pe piaţa externă, poate constitui o sursă de sporire a încasărilor valutare ale statului, 

contribuind la echilibrarea balanţei de plăţi externe;  

•   Turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei 

disponibilizate din sectoarele economiei, puternic restructurate;  

•   Turismul, prin efectul său multiplicator acţionează ca un element dinamizant al 

sistemului economic global, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii care antrenează o 

creştere în sfera producţiei acestora, contribuind în acest fel la diversificarea structurii 

sectoarelor economiei naţionale;  

•   Dezvoltarea armonioasă a turismului pe întreg teritoriu contribuie la creşterea 

economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind o 

sursă importantă de sporire a veniturilor populaţiei;  

•   Turismul este un mijloc de dezvoltare a zonelor rurale prin extinderea ariei ofertei 

specifice şi crearea de locuri de muncă în mediul rural, altele decât cele tradiţionale, ameliorând 

condiţiile de viaţă şi sporind veniturile populaţiei locale;  

•   în condiţiile respectării şi promovării principiilor de dezvoltare durabilă, turismul 

constituie un mijloc de protejare, conservare şi valorificare a potenţialului istoric, cultural şi 

folcloric al ţării;  

•   Prin adoptarea unei strategii de dezvoltare turistică durabilă şi impunerea unor măsuri 

de protejare a mediului, a valorilor fundamentale ale existenţei umane (apă, aer, floră, faună, a 

ecosistemelor vulnerabile etc.) turismul are în acelaşi timp şi o vocaţie ecologică.  

•   Pe plan social turismul se manifestă ca mijloc activ de educare şi ridicare a nivelului de 

instruire şi civilizaţie a oamenilor, având un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populaţiei. 

 

Dezvoltarea competitivă a produselor turistice duce la crearea de noi locuri de muncă, 

atât direct – în sfera producerii şi distribuţiei de servicii turistice – cât şi indirect, prin efectul 

multiplicator asupra ramurilor conexe-dezvoltarea infrastructurii, a investițiilor, a industriei 

hoteliere, de suveniruri, industria agroalimentară etc.  

Lansarea produselor turistice va conduce la efecte deosebite privind legăturile ce se vor 

realiza între gazde şi turişti, raporturile între modul de a aprecia valorile şi nivelul de trai dintre 

participanţii la actul de turism, comunicare, schimburi de idei etc 

Astfel, dezvoltarea turismului sustenabil/responsabil este considerată ca o opţiune 

strategică pentru întregul teritoriu European, național și local şi, în egală măsură, ca un 

instrument de dezvoltare teritorială a regiunilor defavorizate. 

Această opţiune este în măsură să susţină dezvoltarea, asigurând în acelaşi timp păstrarea 

echilibrului dintre resurse şi exploatarea turistică a acestora şi este compatibilă cu atuurile 

României în plan European prin focalizarea strategiilor pe următoarele obiective: 
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 Dezvoltarea turismului rural, ecologic şi cultural, pentru utilizarea potenţialului 

oferit de varietatea peisajelor rurale şi de oferta centrelor urbane şi a vecinătăţilor 

acestora; 

 Dezvoltarea turismului tematic în contextul mai larg al promovării turismului 

intern; 

 Diversificarea şi specializarea ofertei turistice, împreună cu creşterea calităţii 

serviciilor, concentrarea investiţiilor, recalificarea zonelor degradate (litoral, alte 

staţiuni balneare şi balneo-climatice), în vederea creşterii ponderii turismului în 

PIB și atragerii unui număr crescând de turiști. 

 

Prin utilizarea mijloacelor moderne de promovare și publicitate a zonei Câmpinei ca 

destinație turistică națională și europeană de excelență, se preconizează asigurarea unui nivel 

maxim de expunere, prin promovarea obiectivelor turistice și a practicării activităților care pun în 

valoare componente ale mediului natural și antropic. 

Acest proiect țintește obținerea unui standard înalt de furnizare de servicii de turism, 

pentru a putea oferi servicii eficiente pentru turiști și pentru a spori experiența turistică. 

Promovarea produselor turistice specifice va contribui la creșterea atractivității municipiului și la 

consolidarea poziției deținute în cadrul regiunii. 

Prin intermediul acestui proiect se dorește susținerea dezvoltării turismului local prin 

promovarea identității turistice teritoriale, prin punerea în valoare a patrimoniului natural, 

cultural, arhitectonic și istoric, pentru racordarea la circuitul turistic intern și internațional. 

 

Pentru dezvoltarea susținută a turismului local, vor trebui îndeplinite următoarele ținte:  

 diversificarea serviciilor turistice şi îmbunătăţirea nivelului calitativ al acestora, 

 îmbunătățirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice, 

 diversificarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de practicare a diferitelor sporturi, 

 elaborarea unui brand turistic unitar şi integrat, incluzând toate tipurile de turism, 

competitiv la nivel european 

 reconsiderarea locului turismului în economia locală, națională și europeană, care 

să  transforme România, inclusiv Câmpina într-o destinație turistică.. 

 

 Atingerea acestui obiectiv trebuie să conducă  la așteptările următoare: 

 Creşterea numărului de turişti români şi străini; 

 Satisfacerea cererii turistice potenţiale şi atragerea unui număr sporit de turişti 

pentru petrecerea sejururilor; 

 Sporirea contribuţiei turismului la veniturile comunităţilor locale prin susţinerea 

dezvoltării turismului rural, agroturism, etno turism etc.; 

 Crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea calității abilităților resurselor 

umane în domeniul turismului. 

 

Turismul, pentru a se putea dezvolta, trebuie să aibă la bază politici de marketing 

adaptate ramurilor de activitate ale sectorului şi anume: 

 

 Politica de produs turistic care să urmărească stimularea agenţilor economici în 

vederea modernizării, inovării, diversificării şi creşterii calităţii ofertei turistice și 
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a serviciilor în  industria turismului în scopul creşterii competitivităţii și eficienței 

ei pe piaţa internă şi internaţională; 

 Politica de promovare care să asigure o imagine reală, un brand al turismului pe 

Valea Prahovei, inclusiv zona Câmpinei, pentru a stimula cererea turistică internă 

şi internaţională; 

 Politica resurselor umane care să asigure din punct de vedere calitativ şi cantitativ 

necesarul de personal, precum şi formarea şi perfecţionarea acestuia la standarde 

internaționale și europene; 

 Politica privind creşterea rolului cercetării ştiinţifice şi cercetării tehnologice care 

să urmărească identificarea produselor şi pieţelor turistice noi, investirea şi 

punerea în aplicare a programelor de dezvoltare, inovare și creștere sustenabilă; 

 Politica din domeniul legislativ care să aibă în vedere armonizarea cadrului 

normativ cu legislaţia din Uniunea Europeană privind standardele de calitate, 

standardele pentru construcţii, standardele tehnice şi indicatorii statistici pentru 

turism; 

 Politica în domeniul prețului și al fiscalității, comparabilă cu practica europeană 

care să aibă ca scop stimularea dezvoltării economice, stabilitate în investiții şi 

crearea de noi locuri de muncă în sectorul privat,  

 Politica de dezvoltare, diversificare și consolidare a piețelor interne și 

internaționale prin lansarea unor produse noi, inovative, atractive, dar și de 

reconsolidare a tradițiilor și identității naționale . 

 

Realizarea acestor politici are la rândul ei la bază programe referitoare la produsul 

turistic, la principalele destinaţii turistice din Valea Prahovei, în speță zona Câmpinei. Astfel, se 

au în vedere: 

 

 Reinvestiţiile şi modernizarea unităţilor de cazare aflate în degradare; 

 Diversificarea ofertei turistice de sporturi, recreere, distracţie, turismul de nișă, 

etno-folcloric, gastronomic, cultural etc.; 

 Mărirea animaţiei din zonele turistice și lansarea unei noi profesii 

entertaineru/animatorul; 

 Descoperirea, amenajarea şi reamenajarea unor obiective turistice istorice şi 

culturale; 

 Dezvoltarea circuitelor turistice, incluse în oferta integrată, itinerantă, precum şi a 

excursiilor de o zi, de week-end, etc; 

 Dezvoltarea serviciilor turistice la nivel internaţional și promovarea unei imagini 

favorabile României, prin prestarea unor servicii de calitate și a unor produse 

turistice atractive și de calitate; 

 Promovarea unei imagini favorabile în ceea ce priveşte staţiunile din judeţul 

Prahova, prioritar din zona Câmpinei, prin reliefarea identității locale, care să  o 

diferențieze de brandurile existente prin participarea la târguri și alte evenimente 

în țară și străinătate, inserarea organizațiilor de turism în cataloage, baze de date, 

pagini și site-uri pe internet; 

 Creşterea calităţii amenajărilor și serviciilor turistice care să  se adapteze și să  să 

tisfaca competitiv dorințele și nevoile de consum ale turiștilor; 
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 Modernizarea și inovarea treptată a produsului turistic și a ofertei integrate 

turistice (cazare, masă, transport, agrement), într-un cadru planificat şi coordonat, 

la standarde înalte, conform indicatorilor turistici și a cererii turistice; 

 Asigurarea unui turism cu specific care să reflecte trăsăturile locale din zona 

Câmpinei; 

 Dezvoltarea turismului oriunde există un potenţial turistic și atragerea unui număr 

crescând de turiști să tisfăcuti care să  devină fideli zonei și să  atragă alte 

segmente de turiști. 
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CAP. 1. CONTEXTUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVELE TURISMULUI 

INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN 
 

 

 

           1.1. Abordări moderne ale turismului internațional în decursul ultimilor ani.  

 

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific economiei şi civilizației 

moderne aflându-se în prezent, în plină ascensiune, devenind unul dintre componentele 

importante ale circuitului economic mondial. Turismul reprezintă o îmbinare între mirific, 

acțiune şi rezultate, el a crescut în ultimele decenii într-un ritm superior creşterii P.I.B.-ului 

mondial sau comerțului cu bunuri materiale.  

Principalii factori care influențează creşterea turismului în etapa actuală sunt: 

− sporirea veniturilor populației; − extinderea obiceiurilor de a voiaja; − modificarea 

tradițiilor şi preferințelor populației.  

Principalele tendințe care se manifestă în turismul mondial sunt:  

− creşterea numărului turiştilor; − creşterea numărului de zone geografice şi țări intrate în 

circuitul turistic; − creşterea numărului vacanțelor (a timpului liber), dar şi a scăderii duratei 

medii a sejurului datorită fracționării în mai multe etape a concediului de odihnă (a timpului 

destinat vacanțelor); − creşterea puternică a cererii turistice dar şi a ofertei în unele zone cum ar 

fi: Asia de SudEst, Australia şi Nouă Zeelandă şi Europa de Est. 

 Alte cauze care au stimulat dezvoltarea turismului național şi mondial au fost:  

− diversificarea ofertei de servicii turistice; − creşterea rolului activității promoționale în 

turism; − perfecționarea legislației naționale în sensul stimulării turismului; − implicarea puterii 

politice centrale şi locale în derularea activităţilor turistice; − elaborarea unor strategii şi 

programe naţionale şi locale în domeniul turismului; − asigurarea pregătirii permanente a 

personalului angajat în turism; − educarea populaţiei pentru a consuma produse şi servicii 

turistice. În perioada anilor 1999-2000, în turism lucrau aproximativ 8% din populația mondială 

ocupată, respectiv peste 120 milioane de persoane, contribuind cu circa 12% la formarea P.I.B.-

ului mondial.  

Cercetarea pieţei turistice mondiale (s-a utilizat în acest scop baza de date  GE) a relevat 

cele mai importante tendinţe de dezvoltare ale pieţei turistice actuale: 

i. Evoluţii înspre un turism de nişă. Profilul de piaţă al destinaţiilor de vacanţă a evoluat 

dincolo de cele trei elemente tradiţionale – Soare, Mare şi Nisip – înspre o ofertă mult mai largă 

şi mai diversă (Boyd 2002). În acest context, nu mai reprezintă nici o surpriză că turistul modern, 

confruntat cu toate aceste alegeri şi opţiuni, a evoluat şi el înspre un consumator sofisticat, 

interesat de nişe specifice ale turismului şi de aspecte originale ale călătoriilor. 

ii. Diversificarea identităţii obiectivelor turistice („goana după brand”). Existând o piaţă 

turistică atât de competitivă şi în plină dezvoltare, este inevitabil ca fiecare destinaţie/atracţie să 

caute căi variate pentru a-şi diferenţia produsele şi serviciile proprii de cele ale competitorilor 

importanţi. O componentă esenţială a acestei diferenţieri o reprezintă crearea unui brand unic şi a 

unei imagini percutante. Nevoia de unicitate a devenit tot mai acută, datorită interesului crescând 

al călătorilor de a vizita locuri considerate ca fiind exotice şi speciale. 

iii. Dezvoltarea turismului cultural şi istoric. Pe fondul căutării experienţelor unicat de 

către turist, de la sfârşitul anilor '90 încoace, cercetările de marketing au evidenţiat un interes în 

creştere pentru redescoperirea trecutului. Fascinaţia ideatică a atracţiilor istorice a condus la 
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o nişă de piaţă definită ca turism cultural şi istoric, în care retrăirea trecutului a devenit o 

experienţă turistică de vârf. Mai mult încă, o importantă parte a literaturii de specialitate, 

sugerează că turismul istoric este unul din sectoarele turistice cu creştere extrem de rapidă în 

ultimii ani. (de exemplu, Capstick 1985; Mooney-Melvin 1991; Poria, Butler şi Airey 2004). 

iv. Turismul cultural prezintă o ofertă turistică aflată în plin proces de rafinare şi 

expansiune. Turismul cultural şi istoric se concentrează pe destinaţia istorică, naturală şi pe 

valoarea culturală asociată şi merge mai departe de simplul interes referitor la trecutul istoric 

Turismul cultural şi istoric întruneşte o largă varietate de peisaje şi locaţii, explorează istoria, 

moştenirea culturală şi tradiţiile unui popor, scoţând în evidenţă frumuseţea naturii, dezvoltarea 

urbană şi industrială şi totodată locaţii istorice. În unele cazuri, cei care promovează destinaţiile 

turistice se concentrează asupra bisericilor sau catedralelor, castelelor, clădirilor oficiale etc. 

Acest tip de turism cultural este comun pentru multe ţări europene. În alte zone, turismul cultural 

se concentrează asupra semnificaţiei arheologice şi asupra istoriei grupurilor etnice, cum ar fi 

cazul Canadei, Israelului, Turciei. Pentru alte ţări, ca Australia sau Noua Zeelandă, turismul 

cultural şi istoric se concentrează mai mult pe mediul natural şi frumuseţile acestuia, deşi în alte 

destinaţii ale turismului istoric, atracţiile culturale cum ar fi muzeele şi centrele culturale 

definesc oferta turismului cultural şi istoric. 

v. Managementul destinaţiilor turismului cultural şi istoric insistă pe crearea unor 

identităţi emoţionale a acestora. Organizaţia Mondială a Turismului estimează că 37% din toate 

excursiile de azi includ o vizită la un punct de atracţie culturală/istorică, incluzând muzee, 

grădini zoologice, acvarii, galerii de artă, centre culturale, situri arheologice, monumente 

istorice, clădiri şi cimitire, pentru a enumera doar câteva dintre ele. Dar ce face aparte un muzeu 

sau un monument istoric? Şi ce defineşte un anumit sit arheologic sau un parc natural ca fiind 

unic? Fără îndoială, semnificaţia care diferenţiază un sit/o atracţie culturală sau istorică 

(denumite de aici încolo, pe scurt, atracţii) de altele asemănătoare este una foarte personală şi 

specifică. Fiecare turist caută un set specific de atribute şi caracteristici la o atracţie. Drept 

rezultat, fiecare atracţie trebuie să găsească o singularitate emoţională care să o facă 

irezistibilă pentru turişti. 

vi. În ultimul deceniu, multe situri şi atracţii culturale sau istorice au trecut printr-o 

reformă profundă, utilizându-se tot mai mult ştiinţa şi tehnologia pentru prezentări 

dinamice(audio video.aplicații pe mobil) în defavoarea prezentărilor clasice statice cu ghizi 

pasivi. Aceste schimbări vizionare au condus la adoptarea de către multe locaţii turistice a unor 

modalităţi de prezentare ce utilizează masiv ştiinţa şi tehnologia, expunerile de atracţii evoluând 

dinspre un aspect static înspre unul multisenzorial interactiv, în care mijloacele multimedia devin 

un element de bază iar vizitatorii vin să participe şi să interacţioneze nu doar să privească 

exponatele şi să citească notiţele însoţitoare. De exemplu, în 

Muzeul din Cleveland Rock and Roll Hall of Fame, vizitatorii pot asculta numeroase 

piese rock-and-roll clasice prin simpla atingere a unui ecran. La Muzeul din Bath, Anglia, 

vizitatorii pot face un tur audio al locaţiei, folosind căşti în care turul este prezentat pentru turişti 

în mai multe limbi (Zeppel 1996). 

vii. Managementul obiectivelor cultural-istorice dezvoltă campanii sofisticate de 

promovare. Competiţia acerbă pentru banii vizitatorilor a implicat multe atracţii turistice ale 

secolului XXI în campanii agresive de marketing. Managementul acestor obiective este în 

permanentă căutare de noi căi de să tisfacere a dorinţelor vizitatorilor. Acest nou avânt a generat 

o campanie de renovări pe scară largă, implicând sume imense de ordinul milioanelor de dolari, 

cheltuite pe schimbări dramatice atât de exterior cât şi de interior. În mod obişnuit, atracţiile 
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istorice sunt implicate în procese de renovare care merg de la iluminare şi instalaţii de sunet, 

până la modificarea spaţiului de vizitare în sensul expansiunii acestuia, cu introducerea pe scară 

largă a display-urilor interactive, laser sau spectacole media, complexe care redau imagini și 

atmosfera evenimentului redat(actorii scenei exemplificate, muzică, sunete, efecte special-ex, 

Lupta de la Borodino-Moscova, Muzeul figurilor de ceara-Londra, Templul lui David-Israel etc. 

S-a remarcat în special în Europa o piaţă de lux în turismul din ultimele decenii, care se 

bazează pe voiaje de scurtă durată. Turiştii interesaţi de această formă de turism au venituri 

disponibile ridicate, timp de odihnă considerabil, sunt educaţi, şi au gusturi sofisticate. Cererea 

se defineşte, astfel, prin calitatea superioară vizată, ceea ce a condus la fragmentarea pieţei 

turismului de masă, turiştii pretinzând versiuni specializate, staţiuni mai liniştite, staţiuni pentru 

petrecerea concediilor în familie ori hoteluri axate pe turismul de nişă. Dezvoltarea tehnologiei şi 

a infrastructurii de transport (avioane cu reacţie, linii de zbor low-cost şi aeroporturi mult mai 

uşor accesibile) au făcut ca multe tipuri de turism să devină mult mai accesibile. Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii estimează că peste 500.000 persoane se află în avion în fiecare moment. Au 

intervenit, de asemenea, modificări în stilul de viaţă, cum ar fi vârsta de pensionare, fapt ce 

susţine turismul de-a lungul întregului an. Acesta este facilitat de vânzările online ale produselor 

turistice. Unele site-uri au început acum să ofere şi pachete dinamice, când un preţ inclusiv este 

estimat pentru un pachet personalizat solicitat de turist.  

Au existat şi anumite regresiuni în turism, cum a fost cea datorată atacului din 11 

septembrie şi ameninţărilor teroriste destinate destinaţiilor turistice (Egipt, Bali şi mai multe 

oraşe din Europa – Paris, Madrid, Londra...). De asemeni cele datorate tsunami-ului din 26 

decembrie 2004 şi cutremurului din 2004 din Oceanul Indian ce a afectat ţările din Asia de la 

Oceanul Indian şi Insulele Maldive. Mii de vieţii s-au pierdut atunci şi mulţi turişti au murit, fapt 

ce a condus la stoparea sau restricţionarea turismului în respectivele zone. Termenii de turism şi 

călătorie sunt uneori folosiţi ca sinonime. În acest context, călătoria poate fi definită ca şi 

turismul, dar se diferenţiază prin faptul că se referă la o anumită destinaţie sau un scop bine 

definit. Termenul de turism sau turist sunt folosiţi uneori cu sens peiorativ, implicând interesul 

superficial pentru cultură sau locurile vizitate de turişti. 

 „Turismul sustenabil a fost conceput pentru a administra toate resursele, astfel încât 

necesităţile economice, sociale şi estetice să fie satisfăcute, menţinându-se în acelaşi timp 

integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi sistemele de 

susţinere a vieţii ”(Organizaţia Mondială a Turismului). 

Dezvoltarea sustenabilă implică „satisfacerea necesităţilor prezente fără a compromite 

abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi împlini propriile nevoi”(Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare).  

Tendințe. Raportul realizat de Oxford Economics pentru WTTC indică, de asemenea, că 

PIB-ul turistic mondial va creşte cu un ritm de    3,9% pe an în următorul deceniu, comparativ 

cu creşterea medie de 2,9% prevăzuta pentru economia globală, ceea ce justifică inițiativele 

autorităților centrale și locale de a se focaliza pe potențialul turisic național, printr-o alocare și 

valorificare rațională a resurselor financiare, umane, naturale, ce  va contribui la o dezvoltare 

durabilă și sustenabilă la nivel național, regional și local, prin lansarea sintagmei strategice a 

brandului turistic de țară care să  transforme România într-o destinație turistică atractivă . 

 

Secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), Taleb Rifai, a declarat 

în 2013 într-o conferinţă organizată la Bucureşti, că „încasările din turism au crescut la nivel 

global cu 12 procente în ultimii ani. (…) Anul trecut, un miliard de persoane au traversat graniţa 
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pe toată perioada anului, ceea ce s-ar traduce că suntem în epoca turismului creată de impactul 

social, economic şi politic.Potrivit acestuia, circa 1, 3 trilioane de dolari au fost câştigate de 

agenţiile de turism, iar unul din 11 locuri de muncă este creat în industria turismului, la nivel 

mondial „întrucât această industrie reprezintă cel mai mare transfer de bani pentru un turism 

sustenabil prin două condiţii: cooperarea membrilor guvernului prin încheierea de parteneriate 

publice şi, de asemenea, existenţa de parteneriate public-private”. În opinia secretarului OMT, 

patrimoniul cultural și natural, zâmbetele, ospitalitatea şi vremea bună sunt avantajele 

românilor în dezvoltarea unui turism de succes.  

„Odată cu un miliard de călători există şi un miliard de oportunităţi de dezvoltare. 50% dintre 

turiştii înregistraţi în 2012 au vizitat top 10 destinaţii mondiale, iar 60% au mers spre destinaţii 

mature. În următorii ani, estimările arată că majoritatea turiştilor vor merge spre destinaţiile de 

top internaţionale. Turismul trebuie să se extindă însă şi către zonele mai sărace. Este cel mai 

important transfer de venituri”, a menţionat secretarul general al OMT.  

Topul primelor 10 destinaţii turistice în funcţie de venituri a rămas practic nemodificat în 

ultimii ani: 

 

2013 top 10 ŢĂRI /nr turiști 

Top 10 cele mai vizitate țări din lume, în funcție de sosirile turiștilor străini 

1. Franța: 84, 7 milioane 

2. SUA: 69, 8 milioane 

3. Spania: 60, 7 milioane 

4. China: 55, 7 milioane 

6. Turcia: 37, 8 milioane 

8. Marea Britanie: 31, 2 milioane 

9. Federația Rusă: 28, 4 milioane 

10. Thailanda: 26, 5 milioane 

 

România se află pe locul 90 din 182 țări analizate OMT și pe penultimul loc în 

Europa /2010 după EUROSTAT 

 

1.2. Contextul european al dezvoltării turismului 
  

Turismul este considerat un sector cheie în economia europeană, fapt menţionat în 

Tratatul de la Lisabona (Art. 195). 

Documentele europene cele mai recente sunt următoarele: 

 

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic And Social Committee and the Committee of the 

Regions. Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework 

for tourism în Europe (COM(2010) 352); 

 Implementation Rolling Plan Of Tourism Action Framework (COM(2010) 352) / 

UPDATE: 6 May 2013. 

 

Direcţiile prioritare (COM(2010)352) definite pe plan european sunt următoarele: 

 Stimularea competitivităţii în sectorul turistic european; 

 Promovarea competitivității în sectorul turistic european; 
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 Consolidarea imaginilor europene ca o sumă de destinaţii sustenabile şi de calitate 

ridicată; 

 Maximizarea potenţialului politicilor financiare UE pentru dezvoltarea turismului. 

 

             1.2.1.AGENDA PENTRU UN TURISM EUROPEAN DURABIL ŞI COMPETITIV 

(DOCUMENT AL Comisiei Europene 2007) 

 

”Recunoscând rolul fundamental al turismului în economia Uniunii Europene, Comisia a 

adoptat în martie 2006 o nouă politică în materie de turism, al cărei obiectiv principal este de a 

contribui la „sporirea caracterului competitiv al industriei europene a turismului şi la lărgirea şi 

îmbunătăţirea ofertei de locuri de muncă prin intermediul dezvoltării durabile a turismului în 

Europa şi la nivel global”. De asemenea, Comisia a recunoscut în mod explicit faptul că 

„obiectivul prioritar al creşterii şi ocupării forţei de muncă trebuie să fie însoţit de promovarea 

obiectivelor sociale şi a obiectivelor în materie de mediu” şi a anunţat pregătirea unei Agende 21 

Europene pentru turism pe baza rezultatelor Grupului pentru un turism durabil (TSG), prezentate 

în cadrul raportului „ Acţiuni pentru un turism european mai durabil „ publicat în februarie 2007. 

Turismul reprezintă într-adevăr una dintre activităţile economice cu cel mai semnificativ 

potenţial pentru a genera creştere şi locuri de muncă în UE. În accepţiune restrânsă, turismul 

contribuie în prezent cu aproximativ 4% la BIP-ul UE, variind între 2% într-o serie de noi state 

membre şi 12% în Malta. Contribuţia indirectă a turismului la PIB este mult mai mare, acesta 

generând indirect mai mult de 10% din PIB-ul UE şi asigurând aproximativ 12% din locurile de 

muncă. 

Turismul are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă 

destinate tinerilor, care sunt de două ori mai numeroşi în sectorul turismului decât în restul 

economiei. În ultimii ani, creşterea ocupării forţei de muncă în sectorul turismului a fost mult 

mai mare decât în restul economiei, turismul aducându-şi în mod semnificativ contribuţia la 

obiectivul de la Lisabona de a crea locuri de muncă mai numeroase şi mai bune. Importanţa 

turismului în cadrul economiei comunitare ar trebui să continue să crească, aşteptându-se în 

următorii ani o creştere anuală a cererii în materie de turism de peste 3%. 

A găsi echilibrul adecvat între dezvoltarea autonomă a destinaţiilor şi protejarea mediului 

în care se găsesc acestea, pe de o parte, şi dezvoltarea unei activităţi economice competitive, pe 

de altă parte, poate constitui o provocare. Cu toate acestea, activitatea Grupului pentru un turism 

durabil a confirmat faptul că turismul poate, mai mult decât oricare altă activitate economică, 

dezvoltă sinergii în strânsă interacţiune cu mediul şi societatea. Aceasta este cu putinţă datorită 

faptului că dezvoltarea destinaţiilor turistice este strâns legată de mediul natural al acestora, de 

caracteristicile culturale, interacţiunea socială, securitatea şi bunăstarea populaţiilor locale. 

Aceste caracteristici fac din turism motorul principal al conservării şi dezvoltării destinaţiilor – 

în mod direct, prin sensibilizarea cu privire le acestea şi prin ajutorul pentru venit şi, în mod 

indirect, prin oferirea unei justificări economice pentru furnizarea de sprijin din alte surse. 

Tendinţele globale şi priorităţile se schimbă: mai mult ca oricând, marea provocare pentru 

sectorul turismului este de a fi în continuare competitiv, dar şi durabil, recunoscând faptul că, pe 

termen lung, competitivitatea depinde de durabilitate. În mod special, schimbările climatice 

constituie în prezent un aspect fundamental care impune, de asemenea, industriei turismului să 

îşi reducă contribuţia la emisiile de gaze cu efect de seră, iar destinaţiilor să se adapteze la cerere 

şi la tipurile de turism pe care le oferă. 
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Pe viitor, turismul european se va axa pe calitatea experienţei turiştilor – aceştia vor 

realiza că destinaţiile care acordă o atenţie sporită mediului, angajaţilor şi comunităţilor locale 

sunt cele care, foarte probabil, vor manifesta mai multă grijă pentru turişti. Integrând aspectele 

privind durabilitatea în cadrul activităţii lor, părţile interesate din domeniul turismului vor proteja 

avantajele concurenţiale care fac din Europa cea mai atractivă destinaţie turistică din lume – vor 

proteja diversitatea sa  intrinsecă, precum şi varietatea peisajelor şi a culturilor. De asemenea, 

abordând preocupările privind dezvoltarea durabilă într-o manieră responsabilă din punct de 

vedere social, industria turismului va putea oferi produse şi servicii inovatoare, de o calitate şi 

valoare sporită. 

„ Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv „reprezintă îndeplinirea unui 

angajament pe termen lung al Comisiei Europene, angajament sprijinit în continuare de către 

celelalte instituţii europene. Aceasta se bazează pe raportul Grupului pentru un turism durabil şi 

pe rezultatele consultării publice ulterioare. Agenda reprezintă o nouă contribuţie la punerea în 

aplicare a Strategiei de la Lisabona revizuite pentru creştere şi locuri de muncă şi a Strategiei 

revizuite de dezvoltare durabilă. 

Statele membre trebuie să-şi asume rolul:  

 de a participa la aplicarea unei strategii de cooperare între agenţii 

turistici, prin metoda coordonării politicilor şi acţiunilor;  

 de a susţine organismele specializate în studiile privind turismul şi să 

încurajeze crearea unei reţele a acestora la nivel european;  

 de a promova utilizarea instrumentelor comunitare de sprijin a 

sectorului turistic;  

 de a stimula aplicarea unei statistici armonizate, în baza unei 

metodologii europene comune; 

 de a furniza informaţiile juridice şi statistice necesare utilizării 

sistemului de indicatori armonizaţi în evaluarea integrată a activităţilor 

turistice la nivel comunitar;  

 de a favoriza utilizarea indicatorilor durabilităţii în turism;  

 de a participa la schimbul de informaţii legislative privind mediul de 

întreprindere şi accesul la profesiunile turistice, în scopul difuzării 

„bunelor practici" şi a stimulării libertăţilor de circulaţie.  

Cât priveşte industria turistică europeană, ea este chemată: 

 să participe la eforturile Comisiei şi ale statelor membre de a întări 

accesibilitatea, competitivitatea şi calitatea turismului european;  

 să asigure reprezentarea intereselor lor la nivelul structurilor 

comunitare. 

 În concluzie, putem spune că politicile europene de dezvoltare durabilă a turismului au la 

bază următoarele principii: 

 integrare prin cooperare, dezvoltând un larg parteneriat public-privat la 

toate nivelurile de decizie şi de acţiune, accentul căzând pe voluntariat;  

 subsidiaritate, cu rol esenţial revenind pe orizontală, pieţei şi pe 

verticală, statelor membre; politicile europene vor fi, astfel, mai 

adaptate cerinţelor pieţei şi condiţiilor de dezvoltare a turismului din 

fiecare ţară membră ; 

 aplicarea metodei de armonizare prin coordonarea politicilor şi 

acţiunilor; 
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 asigurarea condiţiilor de participare a turismului la aplicarea strategiei 

comunitare a dezvoltării durabile; 

 asigurarea cadrului necesar aplicării principiilor durabilităţii în 

industria turistică.  

O direcţie prioritară în politicile europene va fi aplicarea principiului integrării, folosit deja 

în domeniul politicii de mediu, în esenţă, principiul presupune o adaptare a politicilor europene 

complementare, a căror aplicare generează un impact semnificativ asupra turismului, la 

obiectivele şi principiile dezvoltării turismului. Dificultatea vine din faptul că foarte multe 

politici comunitare au influenţă asupra turismului, mai ales, din perspectiva orientării durabile, 

făcând foarte dificil procesul de armonizare şi de coordonare a diverselor obiective şi 

instrumente. Dincolo de politicile sectoriale în domeniile care oferă bunuri şi servicii pentru 

producţia turistică (transport, energie, agricultură), intervin în spaţiul european o serie de politici 

cu acţiune orizontală, importante nu doar pentru atingerea obiectivelor în turism, ci şi a 

obiectivelor strategice de integrare. Este vorba, în principal, de: concurenţă, piaţă internă, mediu 

şi sănătate, protecţia consumatorilor, politică de coeziune, politică socială, justiţie şi afaceri 

interne, relaţii externe şi de securitate, educaţie şi formare profesională.  

Ca perspectivă, este greu de presupus că turismul european va beneficia de aplicarea unei 

politici comunitare. Tratatul constituţional include turismul în categoria domeniilor în care 

Uniunea îşi asumă doar rolul de sprijinire şi de coordonare, eventual, de adoptare a unor măsuri 

complementare. Articolul III-281 fixează foarte clar rolul Uniunii la cel de acţiune 

complementară politicilor statelor membre, în special, „pentru promovarea competitivităţii 

întreprinderilor turistice, prin încurajarea creării unui mediu favorabil dezvoltării industriei 

turistice şi favorizarea cooperării între statele membre". Deşi, încă neratificat în toate statele 

membre, Tratatul indică orientarea strategică privind aplicarea subsidiarităţii în politicile 

turistice. Nivelul de integrare al politicilor naţionale va rezulta din utilizarea „metodei deschise 

de coordonare", adoptată la Consiliul european de la Lisabona în martie 2000. Metoda presupune 

stabilirea, la nivel european, a unor obiective generale, lăsând statelor membre libertatea de a 

acţiona de o manieră specifică la nivel naţional, bazat şi pe o largă participare a colectivităţilor 

locale şi regionale, a partenerilor sociali şi a societăţii civile.  

Turismul în Uniunea Europeană este confruntat, în prezent, cu dificilă armonizare a celor 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială şi de mediu. Luând în considerare 

analizele precedente ale impactului turismului asupra destinaţiilor turistice şi ale strategiei 

Uniunii de orientare către un model al dezvoltării durabile, pot fi definite următoarele coordonate 

majore ale aplicării principiului durabilităţii în dezvoltarea turismului european: 

 A. Din punct de vedere economic:  

- utilizarea factorilor endogeni de dezvoltare, în condiţiile ameliorării calităţii acestora 

(îndeosebi, a resurselor funcţionale); 

- implicarea predominantă a actorilor locali; 

- crearea unui mediu de afaceri stimulativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii; 

- creşterea competitivităţii industriei turistice şi dezvoltarea de reţele.  

B. Din punct de vedere al protecţiei mediului:  

- stimularea practicilor ecologice de consum şi de producţie;  

- măsuri de conservare şi ameliorare a resurselor naturale;  

- introducerea criteriilor de mediu în proiecte şi programe de investiţii;  

- asigurarea echilibrului între dimensiunea fluxurilor şi capacitatea de încărcare turistică a 

zonei receptoare.  
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C. Din punct de vedere al progresului social:  

- lărgirea accesului la turism;  

- ameliorarea calităţii forţei de muncă în turism, concomitent cu îmbunătăţirea condiţiilor 

de muncă şi de acces la cariere profesionale;  

- asigurarea egalităţii de şansă;  

- creşterea veniturilor reale;  

- repartizarea echitabilă a beneficiilor între actorii locali şi cei externi;  

- respectarea valorilor sociale şi culturale ale mediului receptor;  

- creşterea contribuţiei turismului la realizarea coeziunii sociale.  

În concluzie, asigurarea durabilităţii turismului european este esenţială în dezvoltarea 

durabilă a Uniunii şi a lumii, fiind percepută ca un important element de valoare adăugată nu 

doar pentru industria turistică, ci şi pentru procesul de integrare în ansamblul său.  

Principalele provocări sunt legate, pe de o parte, de actualele modele de consum (dominanța 

cantitativistă, concentrarea ridicată în timp şi în spaţiu), dar şi de modelele de producţie 

favorizând un turism de masă, agresiv asupra mediului economic şi social receptor.  

Un comportament responsabil al turiştilor, asumarea responsabilităţii sociale de către 

industria turistică şi buna guvernare vor fi axele strategice prioritare în asigurarea premiselor 

unei dezvoltări durabile în turismul european. 

 

1.2.2. Ghidul finanțărilor europene pentru sectorul turismului 2014 – 2020 

Comisia Europeană a lansat „Ghidul finanțărilor europene pentru sectorul turismului“, cu 

ajutorul căruia cei interesati în dezvoltarea turismului, promovarea unor obiective turistice sau în 

dezvoltarea unor afaceri în sectorul turismului în parteneriat cu autoritatile locale pot afla detalii 

despre programele de finantare ce vor putea fi accesate în perioada 2014 – 2020.UE oferă 

finanţari directe prin subvenţii (granturi) pentru investitii sau pentru desfăsurarea unor activităti, 

precum și finanţări indirecte, prin intermediul unor intermediari financiari. 

Granturile sunt anunţate prin apeluri specifice pentru propuneri de proiecte. Acestea au ca 

scop atingerea obiectivelor de politică economică și socială ale UE. Granturile se acordă doar 

pentru proiecte ce urmează a se realiza, ele neputand fii acordate pentru acţiuni deja încheiate. 

Important de stiut este și faptul că aceste granturi nu se acordă pentru ca cineva să obtină profit 

în urma implementarii unui proiect, ci doar pentru ca organizatia respectivă să poată desfăsura o 

activitate utilă, pe care nu ar fi putut-o desfăsura făra acest sprijin financiar. 

Finanţările indirecte (deseori intalnite sub forma unor programe care asigură „accesul la 

finanţare”) sunt de obicei împrumuturi şi garanţii pentru obtinerea de împrumuturi, ce se obtin cu 

sprijinul unor intermediari financiari. Ei ajută în special IMM-urile pentru a obtine banii necesari 

demarării și dezvoltării unor activităti turistice.Ghidul oferă informatii atat despre finantările 

disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social 

European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul pentru Afaceri Maritime 

și Pescuit cât și despre finantările ce vor fi acordate prin programele sectoriale precum: Life 

(mediu), Horizon 2020 (cercetare și inovare), COSME (IMM-uri și antreprenoriat), Europa 

Creativă (cultura și media), Erasmus+ (educatie, tineret, formare profesionala) și EASI 

(programul pentru ocupare și inovare în domeniul social).Pentru fiecare tip de fond existent 

ghidul oferă informatii referitoare la tipurile de acţiuni legate de turism eligibile pentru finanţare 

și despre organizatiile eligibile pentru a solicita fonduri. 

De exemplu, în cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, ni se recomandă ca fiind 

eligibile următoarele tipuri de proiecte: 



 19 

 

•    proiecte de cercetare legată de turism, dezvoltare şi inovare tehnologică, inclusiv 

servicii de inovare şi clustere (incubatoare de servicii turistice, proiecte demonstrative 

etc.); 

•    dezvoltarea de produse TIC legate de turism (aplicaţii, baze de date etc.); 

•    dezvoltarea serviciilor de turism inovatoare, în special în regiunile mai puţin 

dezvoltate şi a suburbiilor cu structuri industriale subdezvoltate şi cu puternică 

dependentă de turism (noi modele de afaceri, exploatarea de idei noi etc.); 

•    dezvoltarea de produse şi servicii pe pieţe de nişă (turismul de sănătate, turismul 

pentru persoanele în vârstă, turismul cultural şi ecoturism, turismul gastronomic, turismul 

sportiv etc.); 

•    sustinerea clusterelor între diferite industrii conexe turismului, și a activitătilor care 

conduc la diversificarea produselor turistice regionale şi la extinderea sezonului turistic; 

•    măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile de catre IMM-urilor din sectorul turismului; 

•    protectia, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice naturale şi culturale, precum 

şi a serviciilor conexe; 

•    dezvoltarea infrastructurii pentru turismul cultural şi durabil la scară mică; 

•    măsuri în favoarea antreprenoriatului, auto-ocuparii forţei de muncă şi crearii de 

întreprinderi, precum şi internaţionalizarea IMM-urilor şi a grupurilor de turism; 

•    formare profesională și îmbunătăţirea competenţelor lucrătorilor din turism 
 

           1.3. Previziuni privind evoluţia turismului mondial 

Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) previzionează că turismul internaţional va 

continua să se dezvolte cu un procent anual de 4%. Cu apariţia e-comerţului, produsele turistice 

au devenit unul dintre cele mai comercializate articole de pe internet. Produsele şi serviciile 

turistice au devenit disponibile prin mijlocirea intermediarilor, deşi furnizorii de turism 

(hotelurile, companiile de transporturi aeriene etc.) îşi pot vinde direct serviciile. Aceasta a 

exercitat presiune asupra intermediarilor atât din partea comercianţilor on-line cât şi din partea 

celor tradiţionali. 

S-a sugerat faptul că există o corelaţie puternică între cheltuielile pe cap de locuitor din 

turism şi gradul de implicare al respectivei ţări în contextul global. Nu numai ca rezultat al 

contribuţiei economice importante la industria turistică, dar şi ca indicator al gradului de 

încredere cu care cetăţenii globali impulsionează resursele de pe glob pentru beneficiul 

economiilor locale. Acesta este motivul pentru care oricare estimare a evoluţiei în turism poate 

servi ca un indiciu a influenţei relative pe care fiecare stat îl va exercita pe viitor. 

Se preconizează că turismul spaţial va demara în primul sfert al secolului             al 

XXI-lea, deşi prin comparaţie cu destinaţiile tradiţionale numărul turiştilor care vor zbura pe 

orbita spaţială va rămâne redus, până când tehnologii moderne ca „elevatorul spaţial” (space 

elevator) vor contribui la ieftinirea călătoriei în spaţiu. Optimizarea tehnologică va face posibilă 

cazarea în nave spaţiale-hotel, amenajate pe aeroplane bazate pe putere solară sau  în dirijabile de 

mari dimensiuni. Hoteluri subacvatice, cum este Hydropolis din Dubai, vor mai fi construite. Pe 

oceane, turiştii vor fi aşteptaţi pe mari vase de croazieră sau chiar în oraşe 

plutitoare.”TOURISM 2020 VISION” reprezintă un studiu efectuat de O.M.T. privind 

previziunea şi evaluarea pe termen lung a dezvoltării turismului mondial pentru primii 20 de ani 

ai noului mileniu. Un rezultat interesant şi important al acestui studiu îl reprezintă previziunile ce 

acoperă o perioadă de 25 de ani, având drept an de referinţă 1995 şi previziunile pentru 2000, 
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2010 şi 2020 .  Acest studiu estimează că sosirile mondiale de turişti se vor cifra la aproximativ 

1, 56 miliarde în 2020,  dintre care 1, 18 miliarde în fluxuri intraregionale şi 0, 38 miliarde în 

călătorii pe distanţe foarte mari. De asemenea, în anul 2020 se crede că principalele regiuni 

receptoare ale lumii vor fi Europa (717 milioane de turişti, Asia de Est/Pacific (397 milioane) şi 

cele două Americi (282 milioane) urmate de Africa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud.Totodată, 

se estimează că regiunile Asia de Est/Pacific şi Asia de Sud, Orientul Mijlociu şi Africa să 

înregistreze rate de creştere de peste 5%/an comparativ cu creşterea medie anuală de 4, 1%. Se 

anticipează că tradiţionalele regiuni receptoare Europa şi cele două Americi să înregistreze 

creşteri inferioare ratei medii anuale. Europa îşi va menţine cel mai ridicat procent din sosirile 

mondiale înregistrând totuşi un uşor declin (de la 60% în 1995 la 46% în 2020). Începând cu 

2010, cele două Americi vor ceda locul 2,  privind sosirile zonei, zonei Asia de Est/Pacific care 

va înregistra ≈25% din sosirile mondiale.     

Călătoriile pe distanţe foarte mari vor spori mai repede decât călătoriile intraregionale. În 

acelaşi timp, raportul dintre călătoriile intraregionale şi cele la distanţe foarte mari se va schimba 

de la 82/18 în 1995 la 76/24 în 2020. 
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CAP .2.ANALIZA DEZVOLTĂRII ŞI TENDINŢELE TURISMULUI LA 

NIVEL NAŢIONAL 
 

 

 

2.1. Scurtă prezentare a turismului în România 

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale şi a istoriei sale bogate, 

un divers patrimoniu natural și antropic. Traversată de apele Dunării, România are un scenariu 

sensibil și complex, incluzând frumoşii şi împăduriţii Munţii Carpaţi, Coasta Mării Negre şi 

Delta Dunării, care este cea mai mare deltă europeană atât de bine păstrată. Cu rolul de a puncta 

peisajele naturale sunt satele, unde oamenii de acolo trăiesc şi menţin pentru sute de ani tradiţiile. 

În România este o abundenţă a arhitecturii religioase şi a oraşelor medievale şi a castelelor. 

 

           Zone turistice 

           În ultimii ani, România a devenit o destinaţie preferată pentru mulţi europeni (mai mult de 

60%  
 
dintre turiştii străini provin din ţările membre UE), rivalizând şi fiind la concurenţă cu ţări 

precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania. Staţiuni precum Mangalia, Saturn, Venus, Neptun, 

Olimp şi Mamaia (numite uneori şi Riviera Română) sunt printre principale atracţii turistice pe 

timp de vară. În timpul iernii, staţiunile de schi de pe Valea Prahovei şi din Poiana Braşov sunt 

destinaţiile preferate ale turiştilor străini. Pentru atmosfera lor medievală şi pentru castelele aflate 

acolo, numeroase oraşe transilvănene precum Sibiu, Braşov, Sighişoara, Cluj-Napoca sau Târgu 

Mureş au devenit nişte importante puncte de atracţie pentru turişti. De curând s-a dezvoltat şi 

turismul rural ce se concentrează asupra promovării folclorului şi tradiţiilor. Principalele puncte 

de atracţie le reprezintă Castelul Bran, mânăstirile pictate din nordul Moldovei, bisericile de 

lemn din Transilvania ori Cimitirul Vesel din Săpânţa.[8] Alte atracţii turistice importante din 

România sunt cele naturale precum Delta Dunării, Porţile de Fier, Peştera Scărişoara şi încă alte 

câteva peşteri din Munţii Apuseni.  

        Bucovina este situată în partea de nord a României, în nord-vestul Moldovei. Regiune 

montană pitorească, cu tradiţii etnografice ce dăinuie nealterate, Bucovina se remarcă printr-o 

activitate turistică dinamică, datorată în primul rând mânăstirilor. Cele cinci mânăstiri cu pictură 

exterioară, intrate în patrimoniul turistic mondial, îşi păstrează frumusețea după mai bine de 450 

de ani. 

            

           Bucureşti 

Prin funcţiile sale complexe, prin poziţia în cadrul ţării şi prin numeroasele obiective cu 

valoare istorică, arhitectonică şi de altă natură, Bucureştiul reprezintă unul dintre principalele 

centre turistice ale României.[12][9] Bucureştiul se remarcă prin  amestecul eclectic de stiluri 

arhitecturale, începând de la Curtea Veche, rămăşiţele palatului din secolul al XV-lea al lui Vlad 

Ţepeş – cel care a fost fondatorul oraşului şi, totodată, sursă de inspiraţie pentru personajul 

Dracula -, la biserici ortodoxe, la vile în stil Second Empire, la arhitectura greoaie stalinistă din 

perioada comunistă şi terminând cu Palatul Parlamentului, o clădire colosală cu şase mii de 

încăperi, a doua ca mărime în lume după Pentagon.[13] Cele mai importante obiective turistice 

ale municipiului Bucureşti sunt: Ateneul Român, Arcul de Triumf, Palatul Băncii Naţionale, 

Teatrul Naţional, Universitatea Bucureşti, Parcul Cişmigiu, Grădina Botanică, Parcul Herăstrău, 

Muzeul satului, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional de Istorie al României, 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Biserica Stavropoleos, Hanul lui Manuc 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na?ional_de_Istorie_Naturalã_
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Stavropoleos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hanul_lui_Manuc
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şi altele.[14][15] De asemenea, în Bucureşti se organizează, în fiecare an, Târgul de Turism al 

României.[16][17] 

 

Statistici 

 

Potenţialul turistic constituie o componentă esenţială a ofertei turistice şi o condiţie 

indispensabilă a dezvoltării turismului. Prin dimensiunile şi diversitatea elementelor sale, prin 

valoarea şi originalitatea acestora, el reprezintă motivaţia principală a circulaţiei turistice. 

Evaluarea corectă a componentelor sale, analiza posibilităţilor de valorificare eficientă a acestora 

presupune elaborarea unui sistem naţional şi categorial adecvat care să permită conturarea unei 

strategii coerente a dezvoltării activităţii turistice. Atracţia turistică este motivul fundamental şi 

imboldul iniţial al deplasării către o anumită destinaţie turistică. O zonă sau un teritoriu prezintă 

interes în măsura în care dispune de elemente de atracţie a căror amenajare poate determina o 

activitate de turism. Din această perspectivă, potenţialul turistic al unui teritoriu poate fi definit la 

modul general, prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracţii turistice şi care se pretează 

unei amenajări pentru vizitarea şi primirea călătorilor. 

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale şi a istoriei sale bogate, 

având de asemenea o contribuţie importantă la economia ţării. După comerţ, turismul este cea 

de-a doua ramură importantă din sectorul de servicii. Dintre sectoarele economice ale 

României, turismul este unul dinamic şi în curs rapid de dezvoltare, fiind de asemenea 

caracterizat de un mare potenţial de extindere. După estimările World Travel and Tourism 

Council, România ocupă locul 4 în topul ţărilor care cunosc o dezvoltare rapidă a 

turismului, cu o creştere anuală a potenţialului turistic de 8% din 2007 până în 2016.  

 

În concluzie, din punct de vedere al resurselor naturale şi al resurselor turistice antropice, 

România este foarte bine reprezentată, principalele atracţii turistice o reprezintă elementele de 

etnografie, folclor, artă populară, rezervaţiile naturale, stațiuni balneoclimaterice precum şi 

fondul cinegetic românesc. În ceea ce priveşte structurile de primire România are o imagine 

destul de bună pentru viitor, dar totuşi ar fi loc şi pentru mai bine, astfel are în vedere construirea 

unor structuri noi, dar şi modernizarea celor existente. 

Structurile turistice ale alimentaţiei şi tratament sunt bine reprezentate în comparaţie cu 

cele de agrement şi prestări servicii, care nu sunt suficient de bine dotate din punct de vedere al 

bazei tehnico – materiale. Acestea din urmă necesită modernizări masive, dar şi introducerea 

unor noi forme de agrement şi extinderea reţelei de servicii. 

Turismul este foarte strâns legat de civilizaţie şi cultură, între ele instituindu-se o relaţie 

de interdependenţă. Prin valorificarea resurselor naturale, umane şi financiare puse la dispoziţia 

sa , turismul generează efecte economice şi sociale care duc la creşterea eficienţei economice, a 

progresului şi a civilizaţiei. 

Manifestarea cererii turistice şi dinamica acestuia în România sunt determinate de o serie 

de factori demografici, psihologici, organizatorici, care joacă un rol hotărâtor în cadrul diferitelor 

segmente de turism. 

Pentru o dezvoltare complexă a turismului potenţialii clienţi ar trebui să fie mai bine 

informaţi prin intermediul mass – media, internet, TV, să  se îmbunătăţească serviciile și 

calitatea prestării acestora  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Travel_and_Tourism_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Travel_and_Tourism_Council
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta?iune_balneară
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vânătoare
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2.2. Tipologia turismului românesc 

Turismul de litoral  
Ieșirea României la Marea Neagră a creat condiții pentru dezvoltarea turismului de litoral. 

Stațiunile de pe litoral concentrează aproape jumătate din capacitatea de cazare existentă la 

nivelul întregii țări (42, 7%).  

Datorită faptului că s-a practicat un turism de masă, ponderea hotelurilor de 1-2 stele 

depășește 80%, în timp ce hotelurile de 3 stele au o pondere foarte scăzută.  

Structurile de cazare pe litoralul Mării Negre sunt concentrate cu precădere în zona de 

coastă, având oportunități limitate de expansiune. Prin urmare, investițiile au ca scop în special 

reorientarea actualelor structuri.  

 

Turismul montan  
În România, practicarea turismului montan are condiții foarte bune de dezvoltare datorită 

potențialului oferit de cele trei catene muntoase ale Carpaților. între tipurile de turism montan, 

turismul pentru schi dispune de un potențial natural ridicat pentru dezvoltare.  

Pentru ca România să  fie recunoscută pe plan internațional ca o destinație turistică pentru 

practicarea sporturilor de iarnă este necesară îmbunătățirea infrastructurii generale, a ofertei 

pentru sporturile de iarnă, refacerea și dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan 

(amenajarea de noi pârtii de schi cu instalațiile de transport pe cablu aferente, instalații și 

echipamente de producere a zăpezii artificiale și de întreținere a pârtiilor), precum și dezvoltarea, 

modernizarea și diversificarea structurilor de primire.  

 

           Turismul balnear  
România are un potențial natural ridicat pentru tratamentul balnear al diferitelor boli, dat 

fiind fondul de resurse disponibile. Subsolurile românești în momentul de față conțin peste 1/3 

din resursele de ape minerale europene, și o serie întreagă de resurse minerale unice sau cu o 

slabă răspândire pe plan european:  

– gazele de mofetă din zona Carpaților Orientali,  

– nămolurile sapropelice de la Lacul sărat sau Techirghiol.  

Climatul României este în mod special adecvat pentru tratamentele terapeutice, incluzând 

arii cu un bio-climat tonic, sedativ, marin și de mine sărate.  

Calitatea fizico-chimică și valoarea terapeutică a factorilor naturali de cură sunt similare 

și chiar superioare celor existente în stațiunile balneare consacrate pe plan mondial, în toate cele 

14 categorii de afecțiuni cuprinse în Nomenclatorul Organizației Mondiale a sănătăţii.  

Dezvoltarea extensivă a segmentului de turism balnear până în anul 1989 a fost realizată 

atât în vederea practicării unui turism de masă de tip social pe plan intern, cât și pentru accesul 

internațional. Astfel, în România, dintr-un total de 160 de stațiuni balneare, și de circa 232 

localități și puncte balneare, doar un număr de 24 sunt de interes național, celelalte având un rol 

mai redus pe piața turistică internă și europeană.  

O problemă specifică societăților de turism balnear este cea legată de proprietatea asupra 

bazei de tratament.  

Se întâlnesc situații complexe care generează nereguli în încheierea contractelor de 

servicii balneare: baza de tratament fie se află în proprietatea unității de cazare pe care o 

deservește (Covasna, Sovata, Lacul Sărat, Voineasa), fie deservește mai multe unități de cazare, 

sau numai unitatea în care este integrată, fiind însă proprietate de stat (Călimănești, Căciulata, 

Felix, Herculane, SC Mangalia SA ).  
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Deși stațiunile balneare românești se bucură de un renume internațional incontestabil în 

tratarea unei largi game de boli și afecțiuni, multe dintre amenajările de tratament se află într-o 

stare precară de funcționare.  

Datorită calității infrastructurii de cazare și a serviciilor furnizate, numărul turiștilor 

străini în stațiunile balneare a scăzut. Românii reprezintă 95% dintre turiștii înregistrați în 

structurile balneare, și peste 97% din numărul înnoptărilor în aceste structuri. Numărul mare de 

turiști români este înregistrat în special datorită programelor sociale și sindicale. În cazul 

turiștilor străini, Germania ocupă primul loc, cu o treime din totalul înnoptărilor, urmată de Israel 

și Ungaria.  

Această formă de turism este susținută de o capacitate de cazare care reprezintă 12, 9 % 

din totalul locurilor existente la nivelul întregii țări, în ultimii ani înregistrându-se o diminuare a 

acesteia, ca urmare a schimbării destinațiilor unor unități de cazare. Numărul turiștilor străini în 

turismul cultural religios a crescut cu 28, 5%.  

 

Turismul Rural și Agroturismul  
Dezvoltarea și promovarea turismului rural românesc este realizată de Asociația 

Națională pentru Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC), organizație non-guvernamentală 

înființată în 1994, membră a Federației Europene de Turism Rural – EUROGITES. ANTREC 

are 32 de filiale județene (din cele 41 de județe din țară) aproape în toată România, un număr de 

2500 membri și pensiuni turistice și agroturistice în 770 de sate românești.  

Cu toate că turismul rural are o ofertă de cazare și alimentație deosebită, de la cabane și 

pensiuni cu caracter rustic la cele dotate la standarde de trei stele, acest tip de turism nu este bine 

dezvoltat deocamdată, având în vedere ca prezintă o mare cerere pe piața de desfacere turistică, 

implică investiții reduse și grad de risc scăzut și totodată reprezintă o resursă pentru forța de 

muncă rurală.  

Turismul rural ar putea fi practicat în toată perioada anului și de asemenea ar putea fi mai 

bine dezvoltat prin facilitarea pescuitului, vânătorii, drumețiilor. Prin Programul „Vacanța la 

țară” demarat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului se urmărește 

promovarea turismului rural și atragerea turiștilor străini în pensiunile agroturistice românești 

prin îmbunătățirea standardelor de evaluare și acordarea clasificărilor și monitorizarea acestora 

pentru satisfacerea turiștilor și familiarizarea acestora cu specificul local,  al tradițiilor și 

obiceiurilor de trai, meșteșugăresc, gastronomic etc. 

 

În 2013, în România, numărul de sosiri a fost de 8 019 000 turiști, dublându-se în ultimii 

10 ani (4 794 000 sosiri turiști în 2002), numărul plecărilor a fost de 11 364 000 turiști (față de 5 

757 000 în 2002) cheltuielile în turism au fost de 2 113 000 000US $(față de 448 000 000 US$ în 

2002), conform statisticii WDI(WORLD DEVELOPMENT INDICATORS), iulie 2015. 
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2.3. Tendințe reiesite din MASTER PLANUL PENTRU DEZVOLTAREA 

TURISMULUI NAŢIONAL 2007-2026 

 

 În elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului Municipiului Câmpina, pe lângă tendințele 

internaționale prezentate în capitolul anterior și pe lângă obiectivele Agendei pentru un turism 

european durabil și competitiv, trebuie ținut cont de Master Planul pentru dezvoltarea turismului 

național. 

Acesta a fost elaborat de către o echipă de experţi ai Organizaţie Mondiale a Turismului 

împreună cu omologii din România în numele Guvernului României. Acesta îşi propune să 

aprobe principiile dezvoltării durabile ale turismului aşa cum este definit de către Organizaţia 

Mondială pentru Turism, şi anume „Dezvoltarea durabilă a turismului satisface cerinţele prezente 

ale turiştilor şi regiunilor turistice şi protejează şi creşte oportunităţile viitoare de dezvoltare. Este 

considerat a avea drept rezultat managementul tuturor resurselor, astfel încât nevoile economice, 

sociale şi estetice să fie îndeplinite şi să fie menţinute integritatea culturală, procesele ecologice 

esenţiale, diversitatea biologică şi bio-climatul”. 

Obiectivul acestui Master Plan pentru dezvoltarea turismului din România este de a 

identifica punctele slabe din industria turistică din România şi de a trasa direcţiile strategice 

privind modul în care aceasta poate fi restructurată şi în care pot fi asigurate resursele necesare, 

precum şi modul în care poate fi regenerată pentru a putea concura în mod eficient pe piaţa 

mondială. Planul tratează deficienţele fundamentale ale dezvoltării urbane de slabă calitate şi 

neintegrate fizic; coordonarea ineficientă şi managementul asigurat de sectorul public; 

procedurile depăşite de pregătire a resurselor umane; lipsa de baze statistice solide pentru 

analiză, dezvoltare planificată şi pentru marketing; un mod învechit de abordare a marketingului 

destinaţiilor. Toate aceste aspecte trebuie abordate dacă se doreşte ca acest sector să aibă o bază 

solidă pe care să se dezvolte şi să promoveze serviciile turisice și însăși imaginea României. 

Recomandările specifice sunt incluse în Planul de Acţiune pentru a vedea modul în care 

aceste deficienţe pot fi eradicate. Existenţa Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene până în 

anul 2013, precum şi asistenţa altor organizaţii donatoare, oferă o oportunitate unică şi resursele 

necesare pentru a facilita implementarea acestor recomandări. 

 

 Ce oferă în prezent România 
 

1.Resurse Naturale 

România are o mare diversitate de resurse naturale care formează o mare parte din 

produsul turistic „de bază”. Acestea includ litoralul Mării Negre, Dunărea şi râurile, Carpaţii şi 

alte lanţuri montane şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Există 13 Parcuri Naţionale şi 13 

Rezervaţii Naturale ce acoperă 7% din suprafaţa ţării. 

Există o mare biodiversitate cu multe specii de floră şi faună unice în Europa. România 

are cea mai bogată varietate de specii de mamifere mari din Europa şi este un culoar major 

pentru migraţia păsărilor. 

România rămâne, în general, o ţară preponderent agricolă cu numeroase sate şi cu un 

peisaj rural atrăgător, ce oferă posibilităţi excelente pentru turismul rural. 

O treime din izvoarele naturale din Europa sunt localizate în România. Există 117 

localităţi cu diferiţi factori terapeutici – apă, nămol, gaze etc. – ce reprezintă baza de resurse 

pentru numeroase staţiuni balneo-climaterice pentru turismul medical . Există 29 de staţiuni 

desemnate ca staţiuni de importanţă naţională şi alte 32 de importanţă locală. Acestea reprezintă 

o resursă majoră pentru turismul de odihnă şi tratament, precum şi pentru tratamentele medicale. 
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Litoralul românesc se întinde pe 245 kilometri de la Delta Dunării în nord până la graniţa 

cu Bulgaria şi prezintă întinderi mari de plajă cu staţiuni turistice şi porturi importante. Aproape 

jumătate din numărul de locuri de cazare din ţară se află pe litoral. 

 

2. Patrimoniul cultural 

Patrimoniul cultural religios prezintă o importanţă aparte. Există 30 de monumente 

incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO printre care bisericile din lemn din Maramureş, 

bisericile pictate din Moldova şi cetăţile dacice din Munţii Orăştie. 

Există o reţea de oraşe ce cuprinde numeroase monumente arhitecturale cu câteva centre 

istorice bine conservate. 

Există peste 6.600 monumente de importanţă naţională şi peste 670 de muzee. 

Există o cultură populară puternică şi numeroase evenimente şi festivaluri tradiţionale. 

Artele vizuale sunt puternic reprezentate şi la standarde internaţionale. Există 146 de 

locaţii principale ce oferă anual peste 17.000 spectacole. 

 

3. Transport 

Reţeaua de drumuri este extinsă dar, în general, sub standardele europene. 

Proiectele de îmbunătăţire a infrastructurii planificate ar trebui în general să rezolve 

această deficienţă până în 2015. 

Reţeaua de căi ferate este una din cele mai ample din Europa. Mare parte din materialul 

rulant necesită modernizare şi este necesară electrificarea mai multor linii de cale ferată. 

Există o reţea extinsă de aeroporturi regionale, multe dintre acestea oferind curse 

internaţionale regulate precum şi curse charter. Bucureştiul are două aeroporturi cu conexiuni 

directe şi curse regulate către majoritatea capitalelor europene şi regionale. 

Se face simţită o creştere a traficului vaselor de croazieră pe Dunăre, inițiindu-se și o 

strategie dunăreană SUERD cu o componentă turistică. şi de asemenea opriri ale navelor 

maritime de croazieră pentru vizitarea porturilor de la Marea Neagră. 

 

4. Cazare 

În 2006 au funcţionat 4710 structuri de primire turistice ce oferă 281.000 locuri de cazare, 

care s-au dublat până în 2014, 70% din unităţile de cazare sunt însă de 2 stele sau mai puţin, în 

204 preponderente fiind hotelurile de 3 stele. S-a înregistrat o creştere a numărului de hoteluri 

din mediul urban şi, în special, pensiuni urbane şi rurale în ultimii ani. 

Un procent mare de unităţi de cazare se află pe litoral, dar au un sezon turistic scurt. 

Structurile turistice de pe litoral beneficiază de cel mai redus sezon, deschis în medie pe 

an timp de mai puţin de trei luni. Sezonul turistic din Delta Dunării funcţionează de asemenea 

timp de mai puţin de şase luni pe an.  

Oferta de locuri de cazare de calitate slabă depăşeşte cu mult cererea. Se observă o cerere 

pentru unităţi de cazare de calitate superioară. 

 

5. Resurse umane 

Existau 151.000 angajaţi în sectorul hoteluri şi restaurante în 2005. 

Există 2822 agenţii de turism înregistrate, din care 2638 sunt de asemenea autorizate să 

funcţioneze ca tour operatori. Nu se cunoaşte numărul de angajaţi. 

   937 ghizi de turism autorizaţi. 
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6. Viziunea 

Viziunea este să transformăm România într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 

patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind 

furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013 şi să realizăm o dezvoltare durabilă din punct de 

vedere al mediului a sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice 

din Europa. 

 

7. Puncte forte şi puncte slabe 

PUNCTELE FORTE ALE ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ 

 

 Geografie şi mediu 

o Biodiversitatea Deltei Dunării (Rezervaţie a Biosferei, aflată în Patrimoniul 

Mondial al UNESCO) 

o Diversitatea parcurilor naţionale şi a ariilor naturale protejate – 7% din suprafaţa ţării – 

cu păduri, lacuri şi râuri nepoluate 

o Litoralul şi plajele Mării Negre 

o Munţii Carpaţi 

o Fluviul Dunărea 

o Număr mare de peşteri 

o Diversitatea florei şi faunei, din care numeroase specii unice sau cu cea mai mare 

densitate din Europa, în special carnivore mari 

o 35% din izvoarele de ape minerale din Europa şi de mofete, care oferă o gamă largă de 

tratamente balneare 

o Climat temperat continental 

o Condiţii naturale bune pentru activităţi de turism – schi, drumeţii montane, hipism, 

ciclism, sporturi nautice etc 

Cultură şi patrimoniu cultural 

o Diversitatea obiectivelor de patrimoniu – mănăstiri, şantiere arheologice,  aşezări 

fortificate etc, inclusiv 7 obiective/areale care se află în patrimonial mondial al UNESCO 

o Cetăţi medievale 

o Aşezări rurale în care se poate experimenta stilul de viaţă tradiţional 

o Muzee – pe diverse tematici 

o Spectacole muzical-artistice, festivaluri de talie mondială – atât clasice, cât şi 

moderne(Enescu, Sighișoara) 

o O gamă largă de festivaluri de tradiţii şi folclor 

o Legende – Dracula etc. 

o Sibiu – Capitală Culturală a Europei în 2007 

 

Infrastructură, transport şi comunicaţii 

o O reţea bună de aeroporturi 

o O reţea feroviară mare – a patra ca mărime din Europa 

o Reţea de drumuri amplă, cu numeroase puncte de trecere a frontierei 

o Companii de transport aerian cu o reţea amplă de destinaţii şi prezenţa a numeroşi alţi 

transportatori 

o Autocare de înaltă calitate pentru transportul interurban şi alte mijloace de transport 

prin tur-operatori 
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o Un sistem de transport fluvial bine pus la punct 

o Reţele de telecomunicaţii bine dezvoltate – telefon, radio, GSM, satelit 

o Furnizarea energiei electrice pentru 95% din ţară 

Resurse umane 

o O ţară cu oameni primitori şi cu ospitalitate tradiţională 

o Populaţie tânără cu abilităţi lingvistice, ce oferă un potenţial pentru resursele umane din 

turism 

o A fost înfiinţat Centrul Naţional pentru Educaţie Turistică care monitorizează pregătirea 

profesională din industria hotelieră 

o Cursuri de turism asigurate de către numeroase instituţii de educaţie auxiliare 

o Numeroşi tour-operatori calificaţi şi experimentaţi 

 

Cadrul legal şi organizarea 

o Sistemul de autorizare a activităţii turistice şi a furnizorilor de servicii turistice este 

funcţional, însă este supus presiunilor 

o Cadru juridic solid pentru gestionarea ariilor protejate (parcuri naţionale, rezervaţii ale 

biosferei) şi pentru protecţia mediului 

o Specialişti ai Autorităţii Naţionale pentru Turism cu o bogată experienţă, cu rol de 

coordonare în dezvoltarea turismului 

 

Marketing şi Promovare 

o Sector dinamic al operatorilor din turism 

o Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism (INCDT) 

o Reţea de birouri de promovare şi informare turistică ale Autorităţii Naţionale pentru 

Turism în străinătate 

o Program amplu de promovare a turismului în străinătate – publicitate, târguri, mass-

media şi vizite ale operatorilor de turism 

o Mărcile de turism existente – Dracula şi Transilvania 

Altele 

o Interesul crescut al investitorilor străini în dezvoltarea turismului 

 

 

PUNCTELE SLABE ALE ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ 

 

Geografie şi mediu 

o Poluarea industrială 

o Unităţi industriale dezafectate şi poluante cu un impact vizual negativ 

o Puncte de colectare şi reciclare a deşeurilor slab răspândite sau insuficiente 

o Poluarea Dunării, a Mării Negre şi a râurilor 

o Eroziunea şi poluarea plajelor 

o Schimbarea climei reprezintă o ameninţare la adresa staţiunilor montane de schi 

o O slabă implementare a legislaţiei de mediu ca urmare a lipsei resurselor umane şi 

materiale 

o Densitatea excesivă a unităţilor turistice în anumite zone 

o Utilizarea abuzivă a bazei forestiere 
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Cultură şi patrimoniu cultural 

o Starea de degradare a numeroase clădiri şi monumente istorice 

o Legislaţia privind conservarea clădirilor şi păstrarea caracteristicilor arhitecturale nu 

este implementată 

o Calitatea prezentării şi traducerii în muzee este, în general, de slabă calitate 

o Lipsa investiţiilor statului în dezvoltarea şi promovarea obiectivelor culturale – muzee, 

monumente etc. 

o Lipsa unei baze de date a festivalurilor şi a evenimentelor culturale care să permită o 

promovare eficientă pentru turişti (interni şi străini) 

o Lipsa susţinerii și promovării faţă de tradiţiile locale şi folclor, ocupaționale și 

gastronomice 

Infrastructură, transport şi comunicaţii 

o Slabă dotare a aeroporturilor locale şi a gărilor 

o Este necesară, în unele cazuri, extinderea pistelor aeroporturilor pentru a le transforma 

în noduri regionale de transport aerian şi pentru a facilita dezvoltarea turismului 

o Calitatea slabă a trenurilor şi a autobuzelor 

o Calitatea slabă a drumurilor 

o Lipsa autostrăzilor şi drumuri trans-europene nefinalizate și nesemnalizate 

o Lipsa şoselelor de centură în jurul oraşelor istorice 

o Lipsa indicatoarelor turistice la obiectivele şi atracţiile turistice și de orientare spaţială– 

indicatoare turistice convenţionale internaţionale de culoare maro 

o Electrificarea insuficientă a reţelei de căi ferate 

o Acces limitat pentru persoanele cu dizabilităţi la numeroase hoteluri şi puncte de 

atracţie turistică 

o Lipsa sistemelor de canalizare şi de alimentare cu apă, în special în zonele rurale 

o Folosirea slabă a surselor de energie alternativă 

o Numeroase unităţi de cazare necesită modernizare 

o Facilităţi de campare adesea de slabă calitate 

o Dotări depăşite în numeroase staţiuni balneare 

o Lipsa parcărilor şi a grupurilor sanitare în numeroase obiective turistice 

o Reţea redusă şi incorect răspândită a centrelor de informare turistică 

o Rute de transport aerian naţional şi orare de zbor necoordonate 

o Slabe facilităţi de transport terestru la aeroporturile regionale 

o Lipsa unui centru internaţional de conferinţe special destinat acestui scop 

 

 

Resurse umane 

o Conştientizarea slabă a importanţei turismului pentru economie 

o Lipsa şcolilor pentru managementul serviciilor hoteliere și gastronomice 

o salarii mici şi condiţii de muncă grele, care stimulează migraţia forţei de muncă din 

industria hotelieră 

o Pregătirea profesională din sectorul hotelier nu corespunde întocmai nevoilor 

angajatorilor și al clienților 

o Lipsa cursurilor de pregătire profesională în teritoriu adecvate abilităților și 

competențelor standard  

o Migraţia forţei de muncă din industria hotelieră 
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o Educaţia insuficientă în şcoli în domeniul turismului şi protecţiei mediului 

o Slaba conştientizare a oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare a carierei în 

industria turismului 

o. caracterul sezonier și recrutarea angajaților nu după competențele și cerințele postului 

 

Cadrul legal şi organizarea 

o Normele de acordare a autorizărilor în turism necesită o revizuire pentru a satisface 

cerinţele curente ale pieţei 

o Lipsa structurilor instituţionale de dezvoltare regională a turismului 

o Lipsa planurilor de dezvoltare turistică integrată a oraşelor/staţiunilor 

o Lipsa stimulentelor şi a mecanismelor de sprijin pentru investitori 

o Nesoluţionarea problemelor juridice privind proprietatea asupra terenurilor şi a 

proprietăţilor imobiliare care limitează dezvoltarea 

o Consultarea la nivel inter-guvernamental înaintea elaborării noilor legi este slabă 

o Implementarea legislaţiei curente este adesea inadecvată – este necesară stabilirea de 

priorităţi 

o Trebuie să se stabilească prioritatea de circulaţie pe anumite drumuri 

 

 

 Marketing şi Promovare 

o Lipsa unei imagini puternice, pozitive a României în străinătate ca destinaţie turistică 

o Lipsa unui plan de marketing oficial al destinaţiilor turistice la nivel naţional 

o Cercetarea insuficientă a pieţei 

o Număr insuficient al personalului din birourile Autorităţii Naţionale pentru Turism din 

străinătate, fapt ce limitează pătrunderea pe piaţă 

o Reţea necoordonată de centre de informare turistică în România care să 

ofere servicii la diferite niveluri 

o Insuficientă utilizare a mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, 

marketing şi rezervare 

o Colaborare redusă a sectorului public/privat pe probleme de marketing 

 

Altele 

o Sezon turistic scurt al staţiunilor de pe litoral şi al staţiunilor pentru practicarea 

sporturilor de iarnă 

 

8. Obiective 

 

•   Crearea unei imagini favorabile nuanţate atât la nivel intern cât şi la nivel extern 

privind avantajele României ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice 

•   Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de 

mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru 

generaţiile viitoare 

•   Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor de creștere important în cadrul economiei 

şi ca un generator de noi locuri de muncă 

•   Conştientizarea populaţiei din România cu privire la bogăţiile turistice ale ţării noastre 

şi dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor și promovarea acestora turiștilor externi 
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•   Consolidarea rolului ANT ca o organizaţie naţională de turism eficientă, care să 

asigure respectarea standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, să ofere informaţii 

vizitatorilor şi să sprijine toate sectoarele industriei turistice a ţării în procesul de dezvoltare a 

turismului 

•   Dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice 

prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând toate pieţele principale cu potenţial 

pentru România 

•   Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism regionale 

şi locale în dezvoltarea politicii turismului zonal. Strategii şi planuri. 

•   Extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată a statisticilor şi 

a studiilor de piaţă, pentru a oferi asistenţă în crearea unui Cont satelit de Turism pentru 

România şi pentru sprijinirea investiţiilor şi a procesului decizional în marketing 

•   Crearea unei reţele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele 

zone turistice, pentru a extinde mesajul de ospitalitate faţă de oaspeţi, oferind acestora informaţii 

corecte și garantate prin statutul autorității publice ce le-a înființat, pentru a-i asista în orientarea, 

plăcerea şi aprecierea destinaţiei lor, stabilind o interfață între tur operatorii internaționali și 

agențiile de turism locale și sprijinind promovarea prestatorilor de servicii turistice. 

•   Realizarea unei baze de date la nivel naţional a produselor, unităţilor, evenimentelor şi 

serviciilor atât în industria turistică, cât şi în ceea ce priveşte accesul publicului 

•   Extinderea paginii de turism naţional, aceasta reprezentând un instrument major de 

promovare, informare şi efectuare a rezervărilor 

•   Dezvoltarea unui sistem performant de clasificare şi evaluare a produselor şi a 

serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse şi servicii de calitate, în vederea satisfacerii 

nevoilor şi aşteptărilor oaspeţilor 

•   Introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism atât din 

partea investitorilor români, cât şi a celor străini 

•   Consolidarea cadrului legal pentru turism astfel încât acesta să asigure o bună 

aplicabilitate şi să garanteze standarde ridicate fără existenţa unei birocraţii inutile 

•   Încurajarea autorităţilor municipale, judeţene şi regionale în dezvoltarea planurilor 

integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură pentru a evita 

dezvoltarea lipsită de coordonare. 

•   Dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 

hotelier astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi asigurarea calificării 

unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare / pentru completarea 

posturilor vacante 

•   Facilitarea dezvoltării unui centru convenţional naţional care să permită capitalului şi 

ţării să concureze pentru realizarea de întruniri la nivel internaţional 

•   Dezvoltarea staţiunilor balneare din România pentru a asigura gama de tratamente, 

centre şi servicii necesare pentru un număr de clienţi într-o rapidă creştere 

•   Dezvoltarea zonelor montane şi a staţiunilor montane pentru a oferi facilităţi şi atracţii 

oaspeţilor pe parcursul întregului an 

•   Identificarea oportunităţilor şi luarea măsurilor care să permită extinderea sezonului 

turistic de către staţiunile de pe litoralul Mării Negre 

•   Asigurarea faptului că cerinţele turiştilor sunt luate în considerare cu prioritate în 

dezvoltarea sistemului de transport naţional inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate, a 

infrastructurii de aeroporturi şi porturi 
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•   Extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional în 

conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice 

•   Sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naţionale, a 

rezervaţiilor şi a zonelor rurale 

•   Instruirea şi pregătirea personalului muzeelor şi monumentelor naţionale majore în 

îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către acestea oaspeţilor, în special a facilităţilor ospitaliere, 

de interpretare şi de marketing, ca un exemplu pentru toate aceste monumente 

•   Crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 

artelor vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice 

•   Dezvoltarea unei Strategii de Implementare Eficiente pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor Master Planului 

 

 

9. Ţinte – Potenţial 

În cazul în care recomandările referitoare la structură, produse, servicii şi marketing sunt 

implementate, se estimează că sosirile de vizitatori străini vor creşte de două ori şi jumătate până 

în 2026 ajungându-se până la 15.485 milioane. 

Se prevede că nivelul cheltuielilor vizitatorilor străini vor creşte de peste opt ori până în 

2026, până la aproximativ 7, 7 miliarde Euro. Cheltuielile turismului intern se estimează că vor 

creşte de aproape patru ori şi jumătate, până la 8, 3 miliarde Euro în aceeaşi perioadă. 

 

 

 

Targetul privind cheltuielile străinilor 2006-2026 (mil euro) 

 

Anul  Chelt. vizit.străini  Chelt vizit interni   Cheltuielile totale ale vizit 

 
2005     877 1,                        878                            2, 755 

2011   1, 726                      2, 385                            4, 561 

2016   2, 947                     4, 058                             7, 005 

2021   4, 798                     5, 914                           10, 712 

2026   7, 740                     8, 329                           16, 069 

Sursa: Cifre estimate în Master Plan pentru datele privind sosirile 

 

Contribuţia totală la PIB al României se estimează că va creşte până la 6, 9% până în 2026. 

 

10. Direcţii / Iniţiative Strategice 

 

10.1 Structuri administrative 

Rolul guvernului în turism este acela de a asigura conducerea pentru întreaga industrie ca 

o forţă economică a naţiunii. Acesta va interveni doar acolo unde industria însăşi nu poate 

acţiona eficient.  

Rolurile guvernului sunt următoarele: 

 Formularea de politici pe termen mediu şi lung în turism, planificarea dezvoltării 

turismului şi reglementarea activităţilor turistice prin elaborarea legislaţiei 

corespunzătoare. 
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 Coordonarea acţiunilor altor ministere şi agenţii care influenţează dezvoltarea 

turismului 

  Facilitarea dezvoltării turismului prin asigurarea mediului economic, a 

infrastructurii, reglementărilor şi mediului fiscal în vederea încurajării investiţiilor 

şi dezvoltării coordonate. 

  Asigurarea facilităţilor de instruire şi educaţie pentru asigurarea forţei de muncă 

calificate pentru industria turistică. 

  Asigurarea proiecţiei şi menţinerii unei imagini pozitive a României pe plan 

internaţional ca destinaţie turistică. 

 

Ministerul responsabil pentru turism va avea următoarele atribuţii: 

 Formularea şi elaborarea politicilor şi planurilor pe termen lung pentru turism 

  Asigurarea finanţării corespunzătoare şi a resurselor pentru turism 

  Monitorizarea activităţii ministerelor şi a agenţiilor implicate în implementarea 

standardelor de calitate şi de siguranţă în turism şi pentru atingerea obiectivelor. 

  Recomandări privind alocarea de resurse de infrastructură şi alte resurse care vor 

avea un impact pozitiv asupra dezvoltării turismului 

  Coordonarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale în turism cu organizaţiile 

internaţionale, agenţiile de finanţare şi de împrumut nerambursabil. 

  Realizarea de studii de cercetare şi includere a rezultatelor în politica şi 

planificarea generală 

  Stabilirea şi finanţarea unei Organizaţii Naţionale pentru Turism (ONT) 

semiautonome, pentru implementarea politicii guvernamentale în turism în 

cooperare cu industria de profil 

  Monitorizarea şi evaluarea performanţelor industriei şi a ONT 

  Realizarea implementării prezentului Master Plan pentru turismul naţional 

 

Organizaţia Naţională pentru Turism va fi constituită ca un organism semi-autonom al 

cărui preşedinte este secretarul de stat numit de către ministrul responsabil pentru turism, cu 

denumirea comercială „Turismul Românesc”. Acesta va avea un Director Executiv subordonat 

unui Consiliu de Administraţie ce va fi format din reprezentanţi ai industriei turistice şi ai 

sectorului public, sub preşedinţia Secretarului de Stat. 

Ca un motor principal pentru implementarea politicii în turism a ministerului, rolul 

Organizaţiei Naţionale pentru Turism este acela de a încuraja şi promova dezvoltarea turismului 

către şi în interiorul României. Acest lucru se va realiza prin formularea şi implementarea de 

politici, strategii şi planuri pe termen scurt şi mediu. 

 Funcţiile ONT vor include următoarele: 

 Promovarea României ca destinaţie turistică pe plan intern şi internaţional 

 Oferirea de servicii de informare turistică pentru vizitatori şi servicii turistice înaintea şi 

în timpul vizitelor acestora 

 Elaborarea de standarde ridicate pentru unităţile turistice şi serviciile turistice precum şi 

monitorizarea calităţii şi siguranţei prin aplicarea reglementărilor de clasificare şi a altor 

măsuri. 

 Asistenţă pentru industrie în dezvoltarea de aptitudini şi iniţiative de marketing. 
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 Crearea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru 

coordonarea asigurării educaţiei şi pregătirii resurselor umane din turism. 

 Promovarea dezvoltării de produse, servicii şi facilităţi turistice care au potenţialul de a 

atrage turişti. 

 Crearea unei conştiinţe ridicate în România cu privire la beneficiile turismului prin 

programe de conştientizare şi de educaţie 

 Administrarea bugetelor anuale 

 Principalele roluri ale Consiliilor Judeţene şi ale administraţiilor locale în turism sunt 

prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 1998, articolul 20. În plus, acestea vor 

avea următoarele roluri: 

 De a identifica, păstra, proteja şi dezvolta activele şi resursele turistice din judeţ / regiune. 

 Promovarea şi marketingul judeţului / regiunii ca destinaţie turistică pentru pieţele interne 

şi acolo unde este posibil pentru pieţele regionale. 

 Oferirea de servicii de informare pentru vizitatori şi pentru rezidenţi în conformitate cu 

recomandările stabilite de către ONT. 

 Crearea de atitudini pozitive în turism, promovarea beneficiilor activităţilor de turism 

bine administrate. 

 Realizarea de studii şi colectarea de date pentru a contribui la studiile naţionale realizate 

de către ONT. 

 Realizarea de recomandări pentru ONT cu privire la acţiunile benefice pentru turism. 

 

 

 

 

10.2 Planificare şi infrastructură fizică 

 

Acces şi infrastructură 

La nivel macro, căile de transport rutier, feroviar şi aerian sunt modernizate, în special 

prin fonduri UE. Acest program va continua pe perioada derulării finanţărilor din fonduri 

structurale şi prin urmare problemele legate de transportul la nivel macro nu trebuie să limiteze 

dezvoltarea turismului din România. În mod similar, infrastructura de utilităţi, alimentarea cu 

apă, canalizarea, reciclarea deşeurilor, alimentarea electrică şi de telefonie se modernizează la 

standarde europene şi vor fi adecvate pentru sprijinirea creşterii turismului la nivel strategic. 

Pe plan local, infrastructura de acces şi de servicii este adesea deficitară, în special ca 

urmare a urbanismului şi coordonării slabe. Se recomandă ca la nivel regional, judeţean şi urban 

să se înfiinţeze Comitete Guvernamentale de Infrastructură Turistică pentru a identifica cerinţele 

şi pentru a asigura furnizarea la timp a infrastructurii pentru zonele şi centrele de dezvoltare 

turistică. 

Condiţiile de mediu din zonele turistice necesită o rezolvare urgentă. Se recomandă 

luarea unor măsuri pentru creşterea gradului de conştientizare a problemelor legate de mediu. În 

plus se recomandă luarea de măsuri specifice pentru reducerea poluării şi pentru includerea de 

parametri de mediu în autorizaţiile de funcţionare ale ONT şi în certificatele de clasificare. 

Planificare 

Planificarea dezvoltării turismului din România este fragmentată şi necoordonată. Apar 

frecvent următoarele probleme: 
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 Dezvoltare neautorizată – adesea, în preajma principalelor puncte de atracţie 

turistică precum Castelul Bran sau plaja din Mamaia, apar facilităţi de slabă 

calitate cum ar fi pieţe, unităţi de alimentaţie open şi discoteci– cluburi ce 

perturbă liniștea la ore târzii. 

 Supra-dezvoltare – dezvoltarea excesivă în zone sensibile precum staţiuni de pe 

litoral şi chiar unele sate, care depăşesc capacitatea de suportabilitate a destinaţiei, 

având drept rezultat degradarea acesteia. 

 Standarde slabe de urbanism – multe exemple de construcţii care nu se încadrează 

stilului arhitectural al localităţii 

 Infrastructură suport slabă – inclusiv constrângeri de capacitate cu privire la 

drumurile locale de acces, lipsa spaţiilor de parcare la nivelul cererii şi lipsa 

facilităţilor pentru vizitatori precum toaletele, centrele de informare şi a 

indicatoarelor de orientare spațială și informare turistică. 

A fost stabilită de către guvern o ierarhie clară a cadrului de urbanism pentru a oferi 

recomandări strategice pentru procesul de dezvoltare naţională. Este clar faptul că procesul 

prezent, deşi este acoperit printr-o legislaţie amplă, nu răspunde nevoilor turismului şi dezvoltării 

viitoare a acestuia. 

Există trei nivele de planificare spaţială în România: 

 naţional,  

 regional sau judeţean  

 local sau urban. 

Vârful sistemului este Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), al cărui 

cadru principal a fost pregătit şi aprobat de către parlament. Secţiunea detaliată pe turism a 

planului, şi anume secţiunea 6, a fost finalizată și a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2009 prin 

legea 819/2009. 

Planurile regionale au fost incluse în următoarele categorii: planuri spaţiale regionale 

derivate din PATN, studii urbanistice regionale, studii de urbanism judeţene şi studii de 

urbanism urbane sau rurale individuale sau pe regiuni identificate în master plan. 

Asigurarea unui cadru de urbanism clar şi integrat pe baza căruia componentele de turism 

regionale şi locale trebuie realizate. Acest lucru necesită respectarea ierarhiei de planificare din 

secţiunea 6 (turism) a PATN, prin asumarea poziţiei cheie a planului de dezvoltare a turismului 

la nivel naţional. 

Planurile regionale de turism trebuie să fie transmise spre analiză şi aprobare Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în timp ce planurile judeţene de urbanism trebuie 

să se subordoneze planurilor regionale, iar planurile urbane celor judeţene. 

 

Rolul Organizaţiei Naţionale pentru Turism în acest proces va fi de a: 

 Asigură la timp informaţiile statistice exacte şi relevante precum şi proiecţiile 

pentru autorităţile de urbanism centrale şi regionale. 

 Participă la pregătirea planurilor naţionale şi regionale. 

 Realizează marketingul focalizat şi  activităţile promoţionale în sprijinul 

planurilor aprobate 

 Evaluează progresul procesului de implementare a planurilor şi asigură 

feedbackul pentru autorităţile de urbanism naţionale şi regionale. 

Recomandăm cu convingere să nu se ia în considerare de către Organizaţia Naţională 

pentru Turism sau de către Agenţiile de Dezvoltare Regională a cererilor de finanţare până la 
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pregătirea planurilor de urbanism naţionale, regionale şi municipale, care să permită evaluarea 

conformităţii cererilor de finanţare cu cadrul de urbanism şi obiectivele aprobate. 

Implementare 

La nivelul planului de urbanism local şi judeţean se face simţită o necesitate clară de 

pregătire a standardelor şi recomandărilor de design detaliate pentru a asigura respectarea 

standardelor internaţionale acceptabile în zonele turistice. Recomandările de design trebuie să 

stabilească standarde pentru următoarele aspecte: 

 Unităţi de cazare turistică. 

 Designul construcţiei. Definirea suprafeţei, a înălţimii maxime a construcţiei şi a 

suprafeţei construibile sau a caracteristicilor planului construcţiei. Stilul 

construcţiei, de exemplu adoptarea unui stil arhitectural „transilvănean”, finisajele 

pentru pereţi, forma acoperişului şi materialele, stilul ferestrelor, lucrările externe 

de design şi materialele, şi paleta de culori. 

 Locuri publice şi amenajarea teritoriului 

 Parcare şi acces 

 Facilităţi comune pentru vizitatori 

În zonele cu staţiuni dezvoltate şi formate, atât cele de pe litoral cât şi cele montane, este 

necesar să se identifice mijloace pentru scopuri speciale sau cadrul instituțional care va facilita şi 

va ghida restructurarea şi dezvoltarea. Recomandăm ca acestea să existe sub forma 

parteneriatelor publice private (PPPs) şi să fie structurate drept companii de administrare locală a 

staţiunilor. 

În final, controlul dezvoltării este un aspect care trebuie abordat şi rezolvat. Planurile 

locale vor identifica zonele de urbanism, utilizările permise şi standardele. Este crucial însă ca 

aceste măsuri să fie aplicate în totalitate de către autorităţile locale şi regionale, iar proliferarea 

utilizării acestora la standarde inferioare sau în mod conflictual să fie încheiată dacă se doreşte 

obţinerea unui produs turistic de calitate. 

 

10.3. Dezvoltarea resurselor umane 

 

Există un număr de puncte slabe generice în pregătirea şi educaţia personalului pentru 

industria turismului. Există în general o problemă de conştientizare în ţară privind valoarea 

turismului ca sector economic, a oportunităţilor pe care le oferă oamenilor din întreaga societate 

şi a modului în care interacţionează cu vizitatorii. Personalul angajat în prezent în industrie nu 

are adesea deprinderile şi pregătirea necesare pentru a-şi desfăşura activitatea la standarde 

internaţionale. Instituţiile de pregătire şi de educaţie oferă în special cunoştinţe teoretice iar 

absolvenţii adesea nu au deprinderile practice cerute de către angajatori. Mulţi angajaţi părăsesc 

România pentru a lucra în străinătate unde salariile şi oportunităţile sunt percepute ca fiind mai 

bune, creând astfel o criză de personal calificat, mai ales cel sezonier.. 

Pentru a remedia deficienţele curente şi pentru a oferi personal suficient de bine pregătit 

şi motivat în viitor, trebuie luate o serie de măsuri: 

 Campaniile de conştientizare a turismului, combinate, acolo unde este cazul, cu 

pregătirea pentru grija faţă de client, în şcoli (primare şi gimnaziale), în rândul 

angajaţilor din sectorul public şi personalului turistic la toate nivelurile. 

 Înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Resurselor Umane cu 

reprezentare din partea sectorului privat (angajaţi), furnizori de pregătire, 

Ministerul Educaţiei, Turismului şi Muncii şi ONT pentru supravegherea 
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furnizării de servicii de pregătire de calitate pentru să tisfacerea nevoilor 

industriei. 

 Înfiinţarea unei serii de institute de pregătire în sectorul ospitalităţii pentru cursuri 

de formare profesională a adulţilor 

 Reviziurea şi actualizarea structurii de curs, a curiculei şi a programei şcolare 

pentru cursurile de pregătire specializate din sectorul turism, hoteluri şi 

restaurante ale instituţiilor existente specializate de formare profesională 

 Dezvoltarea de standarde ocupaţionale actualizate şi de standarde actualizate la 

nivel European și internațional. 

 Folosirea de specialişti internaţionali pentru pregătirea unei echipe de instructori 

în sectorul turism, hoteluri şi restaurante pentru oferirea de cursuri de specializare 

pentru angajaţii existenţi şi ulterior pentru a funcţiona pe lângă institutele de 

pregătire în domeniul ospitalităţii care oferă cursuri de formare profesională a 

adulţilor 

 Asigurarea de cursuri pentru ghizii de turism suplimentar faţă specializarea lor 

universitară. 

 Pregătirea personalului pentru Centrele de Informare Turistică pentru a deprinde 

abilităţi specifice de comunicare şi informare în cadrul centrelor. 

 Asigurarea de personal pentru ONT şi pentru minister cu pregătire continuă în 

domeniile de specialitate 

 Introducerea unei taxe pentru cursurile în domeniul ospitalităţii în preţul de 

cazare, ce va fi folosită de Trustul de pregătire pe baza recomandărilor 

Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Turism pentru a 

asigura continuitatea cursurilor de formare profesională pentru toate sectoarele din 

industrie la preţuri accesibile.În acest scop a fost înființat Comitetului 

Consultativ TematicTurism, Cultură, Patrimoniu Cultural pentru pregătirea 

proiectelor și accesarea fondurilor structural UE 

 

10.4 Îmbunătăţirea produselor turistice 

            Este responsabilitatea autorităţilor locale şi regionale şi a administratorilor rezervaţiilor 

naturale să întocmească planuri de dezvoltare a turismului care să răspundă cerinţelor prezente şi 

viitoare ale vizitatorilor şi să includă aceste planuri în planurile generale din domeniul lor de 

responsabilitate. Se consideră că marea majoritate a sectorului privat va investi în îmbunătăţirea 

produselor turistice specifice şi în dezvoltarea de noi produse. 

Acestea trebuie să corespundă direcţiilor de planificare locală a turismului şi orice cerere 

de finanţare externă va fi posibilă cu respectarea planurilor locale de turism. 

Acestea sunt produse care necesită susţinerea şi coordonarea sectorului public. 

Produsele sunt următoarele: 

 

 

            10.4.1 Cazarea 

Clienţii cer permanent cazare de calitate mai bună, dar majoritatea unităţilor de cazare în 

funcţiune sunt sub standardul solicitat. 

Există un mare dezechilibru între oferta actuală de cazare şi cererea estimată. Pe baza 

unei rate teoretice de ocupare a spaţiilor de cazare de 65%, există o cerere imediată pentru 

camere cu standard mai ridicat (5 şi 4 stele); există suficiente spaţii de cazare de standard mediu 



 38 

(3 şi 2 stele) aproximativ până în 2020; în timp ce există o cerere dublă pentru camere cu 

standard scăzut (1 stea şi neclasificate) până în 2026. 

Sistemul actual de clasificare a cazării este inutil de complex şi dificil de evaluat. 

Criteriile trebuie raţionalizate şi trebuie introdus un sistem revizuit de evaluare a calităţii 

care să includă standardele de servire şi facilităţile. 

Se impun următoarele măsuri: 

 Continuarea construirii a unor noi proprietăţi de 4 şi 5 stele în zone selectate, 

având un stil arhitectonic care să corespundă mediului şi împrejurimilor 

 Îmbunătăţirea spaţiilor de cazare de standard mediu pentru a răspunde aşteptărilor 

din ce în ce mai mari ale vizitatorilor 

 Transformarea unor spaţii de cazare de standard scăzut pentru a fi utilizate în alte 

scopuri – cazare studenţi, birouri etc. – sau scoaterea completă din sector 

 Îmbunătăţirea semnificativă a unor spaţii de cazare de standard scăzut până la un 

nivel de cel puţin de 3 stele 

 Continuarea îmbunătăţirilor la toate nivelurile de cazare, inclusiv unităţi din 

rezervaţiile naturale 

 Revizuirea sistemului de clasificare şi introducerea unui sistem de clasificare pe 

număr de stele în funcţie de calitatea standardelor de servire. 

 

10.4.2 Atracţiile 

Este necesară o varietate de atracţii care poate oferi mai multe oportunităţi de vizitare. 

Acestea pot fi uşor accesibile fie pe itinerariul turistului, fie într-o excursie pe care acesta 

o face de la locul unde este cazat. Se recomandă îmbunătăţirea atracţiilor existente şi 

introducerea altora „noi” în circuitele turistice, incluzând: 

Muzee şi atracţii culturale 

Facilităţile de interpretare, ospitalitate şi cumpărături din multe muzee, galerii şi clădiri 

de patrimoniu sunt învechite, nici nu pun în valoare patrimoniul cultural şi istoric şi nici nu atrag 

noi vizitatori. Pentru a îmbunătăţi percepţia şi accesibilitatea acestor instituţii culturale şi de 

patrimoniu, directorii şi instituţiile care le administrează sunt încurajate: 

 Să organizeze cursuri de pregătire a personalului în ceea ce priveşte grija faţă de 

clienţi 

 Să introducă tehnici inovatoare de prezentare, hostess, programe permanente 

turistice ofertate direct hotelurilor, agențiilor de turism, Centrelor APL de 

promovare a turismului 

 Să ofere facilităţi de servire a mesei unde este posibil, catering, brunch 

 Să extindă magazinele cu literatură de specialitate în cadrul muzeelor, prezentări 

audio, la cască,  

Muzeelor şi clădirilor memoriale de importanţă naţională sau locală trebuie să li se acorde 

o importanţă prioritară în ceea ce priveşte susţinerea cu resurse şi asistenţa tehnică. 

Salinele 

Minele de sare din România sunt exploatate în numele statului . În afară de extracţia sării, 

câteva mine reprezintă punct de atracţie pentru vizitatori pentru tratament medical şi ca obiectiv 

turistic. Pentru a creşte experienţa vizitatorilor şi a spori numărul de vizitatori, salinele trebuie: 

 Să extindă şi să implementeze proiectul de dezvoltare a turismului de la mine 

incluzând facilităţi de primire a vizitatorilor, experienţa vizitei în mină, 

interpretarea şi activitatea de marketing 
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 Să dezvolte studii de fezabilitate şi planuri de afaceri pentru alte mine accesibile şi 

să asigure sponsori sau investitori comerciali pentru implementare 

           Peşterile 

România are un număr important de peşteri, cu un mare potenţial de dezvoltare ca puncte 

de atracţie a vizitatorilor. Există implicaţii semnificative cu impact asupra siguranţei şi mediului, 

care sunt inerente în cazul extinderii accesului. 

Pentru a satisface atât oportunităţile cât şi provocările, se propune dezvoltarea unui număr 

de „show caves”. Împreună cu specialiştii speologi, s-a identificat un număr corespunzător de 

peşteri. Sunt încurajaţi administratorii acestor peşteri care se preteze vizitelor publicului larg: 

 Să dezvolte accesul vizitatorilor, iluminatul tematic, interpretarea şi facilităţile de 

primire a vizitatorilor şi să le promoveze ca puncte de atracţie a vizitatorilor 

Mocăniţa 

Mocăniţa se bucură de un interes deosebit al vizitatorilor, combinând aspectul de 

patrimoniu cu activitatea de divertisment rural. În Vişeu de Sus este singura cale ferată îngustă 

unde funcţionează Mocăniţa în permanenţă. Trenurile de la Moldoviţa şi Abrud – Câmpeni 

funcţionează la cerere, pentru grupuri. Costurile de funcţionare sunt mari, ceea ce face ca 

viabilitatea acestei atracţii de patrimoniu să fie dificilă.Linia Sibiu – Agnita a fost recent 

desemnată monument istoric, ceea ce reprezintă, din fericire, un prim pas în reintroducerea 

trenurilor pe această rută, atât pentru turişti, cât şi pentru localnici. 

 

10.4.3 Turismul de afaceri (MICE) 

În scopul stabilirii României ca destinaţie competitivă pentru conferinţe şi întruniri 

internaţionale, corespunzător apartenenţei la Uniunea Europeană, şi pentru reducerea caracterului 

sezonier al turismului, se impun măsuri privind: 

 Stabilirea mărimii şi configuraţiei optime a centrelor de conferinţe cu multiple 

utilizări din Bucureşti şi Constanţa pentru a răspunde cererii pieţei potenţiale 

 Dezvoltarea centrelor de conferinţe cu multiple utilizări din Bucureşti şi Constanţa 

în parteneriat public – privat 

 Promovarea României ca destinaţie turistică pentru întâlniri internaţionale prin 

colaborarea ONT cu Asociaţia Naţională a Organizatorilor Profesionişti de 

Târguri şi Expoziţii din România 

 

10.4.4 Turismul balnear 

În majoritatea staţiunilor balneare, infrastructura, indiferent dacă aparţine sectorului de 

stat sau particular, este în cea mai mare parte în stare extrem de precară. Marea majoritate a 

spaţiilor de cazare este de două stele sau mai puţin. Există o supraofertă de cazare din punct de 

vedere cantitativ şi lipsă de cazare din punct de vedere calitativ. 7 din 8 nopţi de cazare sunt 

plătite de stat prin sistemul subvenţionat de bilete. Tratamentele oferite prin practici tradiţionale 

se efectuează de cele mai multe ori cu echipament foarte vechi, care nu se află la înălţimea 

exigenţelor clienţilor care le plătesc în zilele noastre. Sunt câteva exemple de proprietăţi 

particulare în staţiuni balneare care îşi modernizează şi extind oferta de facilităţi şi produse 

pentru a să tisface aşteptările pieţei. Pentru a veni în sprijinul refacerii staţiunilor balneare, 

trebuie luate următoarele măsuri: 

 Cercetarea pe piaţa internă şi externă: a cererii de tratamente în staţiunile balneare 

tradiţionale; a aşteptărilor de pe pieţele externe în ceea ce priveşte staţiunile 



 40 

balneare din punct de vedere al detaliilor facilităţilor, tratamentelor şi activităţilor; 

a canalelor de comunicare cu clienţii staţiunilor balneare 

 Furnizarea către staţiunile balneare şi operatorii acestora a îndrumărilor şi 

informaţiilor rezultante, pentru a sprijini planificarea relansării, extinderii şi 

marketingului acestora 

 Desfăşurarea campaniilor de marketing de către ONT şi staţiunile balneare 

adresate segmentelor de piaţă identificate 

 Împuternicirea autorităţilor locale pentru concesionarea distribuirii izvoarelor de 

apă, rezervelor de nămol, gaze şi alte resurse terapeutice naturale, pentru a asigura 

accesul echitabil în folosul comunităţii 

 Întocmirea unor planuri de dezvoltare integrată a staţiunilor, cu accent pe 

restaurarea clădirilor de patrimoniu, ca o condiţie esenţială pentru solicitarea 

fondurilor 

 

10.4.5 Turismul rural 

În sensul cel mai larg, se consideră că turismul rural cuprinde recreerea în decor rural sau 

mediu rural, în scopul participării sau experimentării unor activităţi, evenimente sau puncte de 

atracţie care nu sunt disponibile în zonele urbane. Acesta cuprinde rezervaţii naturale, zone 

rurale deschise, sate şi zone agricole. El cuprinde eco-turismul şi agroturismul. Turismul rural 

devine din ce în ce mai atractiv, pe măsură ce turiştii devin mai mobili şi caută o schimbare faţă 

de viaţa la oraş. Măsura în care ei pătrund în viaţa de la ţară diferă de la un vizitator la altul. Unii 

vizitatori doresc să fie simpli spectatori. Alţii vor să se implice în mod direct în proiecte de 

protecţie şi conservare a mediului sau în activităţi agricole. Există provocări de dezvoltare şi 

provocări de promovare care trebuie rezolvate dacă se oferă şi se informează vizitatorii potenţiali 

în legătură cu produsele corespunzătoare. 

În ultimii ani a existat o creştere semnificativă atât cantitativ, cât şi calitativ a unităţilor de 

cazare rurale datorită investitorilor individuali şi finanţării SAPARD. Activitatea unor organizaţii 

precum ANTREC îi sprijină pe furnizorii rurali să pătrundă pe piaţă. Organizaţii precum ADEPT 

şi Asociaţia de Ecoturism ajută comunităţile rurale să aprecieze semnificaţia turismului şi să 

înţeleagă ce avantaje pot obţine din turism. Constituirea mai multor cooperative locale cu 

produse de turism rurale – atracţii, cazare, activităţi şi detailişti – este necesară pentru a atrage 

atenţia vizitatorilor asupra anumitor zone ale ţării. 

Este necesară dezvoltarea mai multor produse/programe turistice care să nu includă 

cazare, în scopul îmbunătăţirii gamei de atracţii şi activităţi oferite vizitatorilor. În special, există 

oportunităţi pentru extinderea durabilă a activităţilor vizitatorilor în zonele protejate. Acestea pot 

avea un impact pozitiv semnificativ asupra furnizorilor din comunităţile locale din interiorul sau 

împrejurimile zonelor protejate. 

Este necesară o mai largă publicitate a evenimentelor rurale tradiţionale pentru a facilita 

planificarea vizitatorilor. Se recomandă ca rezervaţiile naturale să întocmească planuri de 

dezvoltare durabilă a turismului după modelul „Retezat” şi să caute finanţare pentru facilităţile 

identificate pentru vizitatori. 

De asemenea, se recomandă ca ONT să acorde prioritate relaţiilor publice şi asistenţei 

promoţionale către diferite asociaţii rurale, deoarece gama de produse şi activităţi pe care acestea 

le încurajează reprezintă una din cele mai importante valori ale imaginii de marcă a României. 

Reţeaua propusă de inspectori de dezvoltare regionali ai ONT îi va sprijini pe furnizorii 

rurali individuali cu îndrumări privind dezvoltarea într-un context regional şi naţional mai larg. 
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De asemenea, ei vor facilita înfiinţarea unor consorţii locale de promovare. În acelaşi timp, ei vor 

facilita colectarea datelor privind evenimente, puncte de atracţie şi activităţi prin intermediul 

reţelei locale CIT, pentru includerea în baza de date a turismului naţional şi a activităţilor 

promoţionale relevante. 

 

10.4.6 Turismul de litoral 

Staţiunile de pe litoral se confruntă cu reducerea traficului de vizitatori, întrucât oferta de 

produse nu corespunde aşteptărilor vizitatorilor. Motivele care au condus la această situaţie au 

rădăcini adânci. Ceea ce anterior a compus dezvoltarea staţiunilor în controlul şi administraţia 

statului s-a transformat în sute de activităţi comerciale mici şi mijlocii, aproape fără nici o 

legătură între ele. În perioada de după privatizare, atât piaţa turistică internă, cât şi cea 

internaţională s-au maturizat şi necesită acum o gamă de produse şi servicii mai sofisticată. Cu 

forme de proprietate fragmentate şi fără o direcţie strategică clară, staţiunile de pe litoral cu greu 

pot răspunde la pieţele în transformare şi din această cauză au avut de suferit. 

Dificultăţile cu care se confruntă staţiunile sunt numeroase și ele includ: 

 Cazare în cea mai mare parte de slabă calitate, în special în mari unităţi 

 Un sezon foarte scurt, care înseamnă că se practică preţuri necompetitive, chiar 

până la limita pragului de rentabilitate 

 Imposibilitatea atragerii şi păstrării personalului cu experienţă pentru un sezon 

scurt 

 Concurenţa mare între hoteluri pentru obţinerea de turişti, în locul colaborării 

pentru a creşte afacerile 

 Activităţi şi divertisment insuficient în interiorul şi în jurul hotelurilor şi 

staţiunilor, pentru a satisface cerinţele actuale ale pieţei 

 Tendinţa hotelierilor de a capitaliza cererea în creştere a vizitatorilor de weekend 

pe seama pierderii unor afaceri cu grupuri de vizitatori în sejururi mai lungi şi 

într-un sezon mai lung 

 Eroziunea plajelor – în unele staţiuni sunt în prezent de peste două ori mai multe 

locuri de cazare decât locuri pe plajă 

 Infrastructură publică slab întreţinută 

 Transport aglomerat şi insuficiente locuri de parcare 

 Interese conflictuale ale concesionarilor plajelor şi furnizorilor de locuri de cazare 

 Pierderea majorităţii curselor charter la Aeroportul Kogălniceanu 

Sunt necesare eforturi permanente pentru atragerea furnizorilor de transport low cost la 

aeroportul din Constanţa –Kogalniceanu pentru a creşte publicitatea făcută destinaţiei şi numărul 

de pasageri. Propunerea înfiinţării pe litoral a două instituţii de formare profesională în sectorul 

ospitalităţii ar putea rezolva problema personalului într-o oarecare măsură. 

Propunerea legată de înfiinţarea marelui centru de conferinţe la Constanţa poate, de 

asemenea, să contribuie la derularea afacerilor în extrasezon. Studiile pentru găsirea soluţiilor la 

problema eroziunii plajelor sunt în derulare, dar chiar şi dacă ele oferă soluţii salvatoare, va fi în 

continuare necesară creşterea activităţilor în afara plajelor pentru a satisface cerinţele pieţei 

actuale, care necesită ceea ce se numeşte în engleză „beach plus” – nu doar activităţi specifice de 

plajă, ci şi excursii suplimentare, activităţi de agrement pe ţărm, vizitarea punctelor de atracţie 

turistică, cumpărături etc. 

Iniţiativele operatorilor individuali de promovare şi diversificare a ofertei lor de produse 

sunt esenţiale, dar pot rezolva numai parţial problemele fundamentale. Pentru a rezolva aceste 
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probleme, autorităţile locale din fiecare staţiune trebuie să dezvolte, pe de o parte, planuri de 

turism integrate, pentru a da staţiunilor lor o direcţie clară de dezvoltare, care va satisface 

cerinţele pieţei actuale şi va oferi motive de extindere a sezonului turistic. Pe de altă parte, ar 

trebui să constituie companii de administrare a staţiunilor cu împuterniciţi ai acţionarilor ca să se 

preîntâmpine disputele şi deteriorarea calităţii şi varietăţii de servicii pe care proprietatea 

fragmentată a creat-o. 

 

10.4.7 Turismul cultural 

Formele de cultură din România reprezintă o motivaţie semnificativă pentru numeroşi 

vizitatori. Monumentele arhitecturale şi religioase, din care multe reprezintă încă vestigii 

culturale, reprezintă puncte de atracţie majore. Numărul mare de mănăstiri, biserici şi alte clădiri 

de cult reprezintă obiectivul a numeroase călătorii de grup sau individuale. Este imperios 

necesară întreţinerea şi restaurarea acestora pentru primirea vizitatorilor. Acest lucru necesită 

îmbunătăţirea facilităţilor de primire a turiştilor, interpretarea, precum şi asigurarea de puncte de 

vânzare şi de alimentaţie în locuri corespunzătoare. 

Artele vizuale, fie că se află în muzee sau în galerii, necesită sprijin similar pentru 

prezentare. 

Evenimentele culturale şi folclorice prezintă un potenţial semnificativ pentru dezvoltarea 

turismului, fapt ce poate reprezenta un avantaj pentru asigurarea unei funcţionări durabile şi 

pentru a le păstra pentru generaţiile viitoare. Au loc numeroase festivaluri şi evenimente 

tradiţionale anuale care nu atrag interesul scontat al vizitatorilor. Există deficienţe în asigurarea 

promovării la timp a numeroase evenimente pentru a permite organizarea şi promovarea de 

circuite. Este necesară o colectare şi transmitere mai bună a informaţilor legate de astfel de 

evenimente. 

Varietatea şi amploarea spectacolelor de divertisment, în special în marile oraşe, este 

excelentă. Preţurile şi posibilitatea de procurare a biletelor sunt atrăgătoare pentru turiştii străini 

în special. Însă trebuie îmbunătăţite semnificativ atât publicitatea cât şi modul de rezervare a 

biletelor. Este necesară crearea de puncte centralizate şi computerizate de vânzare a biletelor 

pentru spectacole, de preferinţă cu opţiune de rezervare prin internet. 

 

 

10.4.8 Turismul activ 

România oferă vizitatorilor săi o gamă largă de activităţi. Multe din acestea sunt 

reglementate, administrate şi promovate de asociaţii împreună cu autorităţile respective – 

vânătoare, pescuit, drumeţii, plimbări cu barca, golf, călărie etc. – şi intervenţia ulterioară nu mai 

este necesară. Însă în alte domenii este necesară îndrumarea şi asistenţa. 

Excursiile 

Există un sistem bine dezvoltat de marcare a traseelor, în special în zonele montane, şi de 

autorizare a acestora ca fiind de actualitate şi sigure pentru excursionişti. Este o lipsă de 

coordonare în promovarea acestor oportunităţi de efectuare a excursiilor şi furnizarea 

informaţiilor indispensabile unui număr semnificativ de potenţiali vizitatori din România şi din 

străinătate. ONT şi administraţiile rezervaţiilor naturale, Romsilva, care se ocupă de paza 

majorităţii traseelor autorizate trebuie: 

 Să introducă un sistem naţional de trasare pe hartă a traseelor şi de colectare a 

informaţiilor de sprijinire a cerinţelor excursioniştilor 

 Cercetarea pieţei excursiilor 
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 Dezvoltarea şi implementarea unei campanii de marketing al excursiilor 

 Revizuirea criteriilor de autorizare pentru excursii în vederea includerii tuturor 

informaţiilor, date GPS etc. necesare. 

Sporturile de iarnă 

Sporturile de iarnă sunt foarte la modă în România în ultimii ani. Acestea au avut drept 

rezultat dezvoltarea rapidă a facilităţilor de schi şi a altor sporturi de iarnă în multe regiuni 

montane, adesea fără o planificare adecvată. Sunt numeroase exemple de presiune la nivelul 

infrastructurii pe plan local şi al mediului. Unele staţiuni sunt afectate de scurte (uneori chiar 

inexistente) sezoane de iarnă (din cauza lipsei de zăpadă care nu se poate întotdeauna remedia 

prin folosirea zăpezii artificiale). De multe ori, dezvoltarea s-a realizat fără cercetarea cererii 

pieţei. 

Pentru a îmbunătăţi viabilitatea staţiunilor existente şi a împiedica dezvoltarea viitoare 

ineficientă, se recomandă: 

 Cercetarea cererii viitoare a pieţei 

 Controlul mai strict al planificării dezvoltării sporturilor de iarnă pentru a 

satisface cererea pieţei, prevenirea impactului nefavorabil asupra mediului şi 

infrastructura locală adecvată de susţinere 

 Luarea în considerare a vacanţelor şcolare în luna februarie pentru a compensa 

afacerile din extrasezon 

Ciclismul 

Ciclismul este din ce mai popular atât în România cât şi în regiune sau în altă parte a 

Europei. Se propune încheierea lucrărilor de întocmire a hărţii şi descriere a itinerarului de 

ciclism de-a lungul Dunării şi realizarea unei campanii promoţionale pentru acest itinerar. 

Aceasta ar trebui să atragă mai mulţi turişti în zonele relativ subdezvoltate ale ţării. De 

asemenea, ar trebui să stimuleze interesul pentru dezvoltarea unor itinerare suplimentare de 

ciclism în alte zone şi să acţioneze ca un proiect prototip. 

 

10.4.9. City breaks în Bucureşti și alte stațiuni 

În afară de a fi o destinaţie majoră de călătorie de afaceri, Bucureştiul are o mare atracţie 

pentru turismul de vacanţă. Capitala are multe din caracteristicile şi punctele de atracţie care au 

făcut din multe oraşe europene cunoscute destinaţii de city breaks. 

Există un mare potenţial de creştere a acestui gen de turism, în special în perioadele când 

sunt spaţii de cazare disponibile, cum ar fi în week-end, în perioada de vară, precum şi pe durata 

Crăciunului şi a Anului Nou. Sosirea vizitatorilor cu mijloace de transport low cost face ca acest 

gen de turism să fie din ce în ce mai atractiv. 

Există câteva măsuri care vor încuraja această dezvoltare, cum ar fi: 

 Înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică care să vină în sprijinul unui număr 

crescând de vizitatori individuali 

 Rezervarea de bilete, la nivel central, în cazul unor evenimente 

 Realizarea unui tur al oraşului cu autobuze turistice şi îmbarcare / debarcare pe 

traseu 

 Linii speciale de autobuz între aeroport şi centrul Bucureştiului, inclusiv gară 

 Prelungirea programului la evenimente importante, cum ar fi cursele de Formula 

3, va influenţa pozitiv transformarea Bucureştiului într-o destinaţie atractivă. 
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10.4.10 Facilităţi de croazieră pe Dunăre 

Traficul de croazieră pe Dunăre a crescut rapid şi a oferit multor turişti o primă impresie 

despre România. Facilităţile de primire de la punctele de acostare din România nu sunt la nivelul 

standardelor oferite de alte ţări prin care trece fluviul. Pentru a oferi o mai frumoasă experienţă 

turistică a vizitatorilor, sunt necesare următoarele măsuri: 

 Constituirea unui punct central de informare a operatorilor de croaziere pentru a 

promova ofertele de croazieră etc. 

 Coordonarea tarifelor şi cheltuielilor portuare într-un sistem uniform, competitive 

cu alte ţări de pe Dunăre 

 Îmbunătăţirea facilităţilor de acostare, de primire în porturi şi a accesului până la 

şi de la facilităţile de acostare 

 

10.5. Servicii de informare 

Sistem de semnalizare 

Pentru a facilita orientarea numărului crescând al vizitatorilor individuali, sistemul de 

semnalizare turistică în culoarea maro trebuie introdus la nivelul întregii ţări. Este necesar un 

protocol naţional pentru instalarea acestor semne conform standardelor internaţionale. Se 

recomandă ca Ministerul Transporturilor să stabilească criterii de selecţie pentru semnalizarea 

turistică în culoarea maro, iar ONT să aibă responsabilitatea autorizării şi instalării semnelor la 

nivelul autorităţilor judeţene. Trebuie luate următoarele măsuri: 

 Ministerul Transporturilor să specifice criteriile de semnalizare turistică incluzând 

tip, localizare, formă, precum şi solicitare, autorizare şi proceduri de amplasare 

 Autorităţile judeţene să întocmească un plan de cerinţe de semnalizare turistică 

optimă în zona respectivă 

 Prezentarea documentelor pentru finanţare prin Agenţiile Regionale de Dezvoltare 

 Procedurile de solicitare să fie redactate pentru semnalizarea finanţată de sectorul 

privat cu descrierea produselor turistice comerciale şi a locaţiilor. 

 

Centrele de informare turistică 

S-a acceptat necesitatea unei reţele de centre de informare turistică îmbunătăţite (CIT) şi 

s-a alocat o anumită sumă din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea 

acesteia. În condiţiile unei tehnologii informatice avansate, turiştii se aşteaptă la informaţii când 

şi acolo unde doresc ei. Aceasta se poate realiza în etapa de pre-planificare, planificare (website) 

sau pe durata vizitei. CIT reprezintă o resursă valoroasă de furnizare a informaţiilor pe loc şi de 

influenţare a opţiunilor vizitatorilor. Ele pot avea influenţă asupra prelungirii duratei sejurului şi 

pot încuraja vizitatorii să revină. Existenţa CIT-urilor se bazează pe informaţii coerente, 

imparţiale şi de actualitate. 

Dezvoltarea unei baze de date a turismului naţional reprezintă o resursă esenţială pe care 

CIT-urile o pot prelua fie direct, fie prin website-uri, care este de fapt înfăţişarea publică a 

acestei baze de date. 

Vizitatorii se aşteaptă să plătească pentru unele servicii de informare, cum ar fi ghidurile 

şi hărţile, dar se aşteaptă să le poată cumpăra de la CIT-uri. De asemenea, se aşteaptă ca CIT-

urile să facă rezervări pentru cazare şi să vândă bilete la evenimente. Trebuie să se stabilească ca 

CIT-urile să se angajeze în activităţi comerciale, atâta timp cât nu intră în concurenţă cu 

activitatea operatorilor de turism. 
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Trebuie stabilite standarde de informare şi se recomandă ca ONT să stabilească direcţii de 

funcţionare a CIT-urilor pe întreg teritoriul ţării şi să acorde asistenţă continuă autorităţilor locale 

şi altor sponsori în dezvoltarea CIT-urilor şi îmbunătăţirea sistemelor, inclusiv formarea 

profesională a personalului CIT-urilor. 

Numai în mod oficial, dacă ONT îşi dă acordul, CIT-urilor li se va permite să afişeze 

semnul internaţional „i” care indică vizitatorilor că se pot aştepta la un nivel ridicat de servire 

oriunde îl văd afişat. 

 

10.6 Statistică şi cercetare 

Statisticile sosirilor de vizitatori străini au fost, în perioadele anterioare, la un nivel redus 

şi nu permiteau, de exemplu, a se face diferenţa dintre vizitatori zilnici şi turişti care au cel puţin 

o noapte de cazare. De asemenea, nu se cunoştea scopul vizitei. Va trebui introdus un nou sistem 

de colectare a datelor privind vizitatorii, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, având în 

vedere că oportunitatea tradiţională de numărare a vizitatorilor la graniţă nu mai este de 

actualitate. Deşi toate acestea determină ca procesul de colectare a datelor să fie mai complex, 

reprezintă în acelaşi timp o oportunitate de a include în acest proces date precum scopul vizitei, 

ţara de provenienţă etc. Sunt necesare îndrumări din exterior cu privire la metodologia optimă 

pentru colectarea acestor date. 

Nu au existat mijloace corecte de calculare a cheltuielilor vizitatorilor străini, iar Banca 

Naţională a României este foarte interesată să se remedieze această situaţie pentru a avea 

informaţii mai corecte pentru balanţa de plăţi. Aceasta va implica probabil introducerea unui 

studiu al ieşirilor. Pentru cheltuielile turismului intern, cea mai bună soluţie ar fi extinderea 

actualului studiu al gospodăriilor. Totuşi, în ambele cazuri, este necesară asistenţa tehnică pentru 

a dezvolta cea mai bună metodologie. 

Un studiu continuu al ieşirilor va fi de asemenea necesar pentru a detalia informaţiile 

privind profilul vizitatorilor, activitatea desfăşurată în România şi satisfacţia decurgând din 

vizită. Aceasta este o cerinţă de bază în accesarea datelor pentru dezvoltarea produselor şi 

serviciilor şi pentru obiective de marketing. Acestea se pot combina cu procesul de colectare a 

datelor privind cheltuielile. 

Colectarea datelor privind cazarea şi gradul de ocupare trebuie prelucrată. Unele 

informaţii colectate în mod curent sunt de uz limitat. Totuşi, gradul de ocupare a spaţiilor de 

cazare pe zone şi tip de cazare trebuie îmbunătăţit, iar rezultatele trebuie transmise înapoi la 

sector, pentru a facilita propria evaluare a rezultatelor şi planificarea viitoare. 

De asemenea, o cercetare suplimentară poate fi necesară pentru a completa cerinţele 

sistemului de Cont satelit al Turismului, care trebuie să ofere o mai bună evaluare a impactului 

economic general al turismului, şi să permită compararea din punct de vedere al performanţei cu 

alte destinaţii turistice. 

Organizaţia Naţională a Turismului trebuie să-şi consolideze competenţele statistice şi de 

cercetare şi, fie că lucrează cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism (INCDT), 

fie independent, trebuie să dezvolte un program de evidenţă a cercetării de piaţă, a cercetării 

segmentelor de piaţă şi a studiilor de evaluare a activităţii, pe baza cărora să-şi planifice mai bine 

activităţile de marketing. 
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10.7 Marketingul destinaţiei 

Ministerul nu dispune în prezent de o strategie clară bazată pe înţelegerea deplină şi 

aprofundată a caracteristicilor şi tendinţelor pieţei pentru marketingul României. O serie de studii 

de piaţă s-au derulat în anul 2006, dar rezultatele şi concluziile nu au folosit până acum în 

formularea unei strategii sau a unui program coerent de marketing şi promovare, pe baza unor 

categorii de pieţe – sursă. 

Mixul activităţilor curente de marketing şi promovare (de exemplu birourile din 

străinătate, participarea la târguri de turism, website, materiale promoţionale, publicitate) nu este 

coordonat şi nu este destinat realizării unor obiective strategice specifice. Aceste activităţi tind să 

fie desfăşurate în stil ad hoc, dezordonat. Ministerul nu stabileşte direcţii strategice nici pentru 

birourile sale din străinătate – în ceea ce priveşte poziţia pe piaţă şi obiectivele de segmentare – 

şi nu acordă suficientă susţinere pentru funcţionarea acestora. Nu există un sistem de criterii 

pentru performanţa birourilor din străinătate sau pentru evaluarea eficienţei costurilor de 

funcţionare a acestora. 

Consumatorii de pe pieţele – sursă de turişti folosesc din ce în ce mai mult căutarea şi 

rezervarea pe website conform cerinţelor lor de călătorie. Funcţionarea birourilor cu acces din 

stradă pentru promovarea destinaţiei nu mai este deci un sistem rentabil din punct de vedere al 

costurilor, pentru pătrunderea pe piaţă şi tot mai multe destinaţii renunţă la el. 

Reprezentarea României pe website –ul turismului este slabă: stilul şi forma de prezentare 

a www.romaniatourism.com este aparent depăşită, iar ţara nu este la fel de bine reprezentată cum 

sunt ale ţări concurente pe website – urile lor. 

Programul amplu şi de curând extins de participare la târgurile de turism din străinătate 

nu este urmărit sau evaluat în ceea ce priveşte rezultatul exprimat prin creşterea fluxului de 

turişti sau a veniturilor din turism pentru ţară. Impactul şi eficienţa programului nu se cunosc. 

Există o expunere insuficientă a României şi ofertei sale de produse turistice în media 

principalelor pieţe – sursă de turişti, conducând la – în cel mai bun caz – o percepţie neclară a 

ţării ca o serioasă şi originală destinaţie turistică. În consecinţă, tour operatorii nu constată o 

creştere rapidă a cererii pentru România din partea clienţilor fideli şi nu acţionează activ pentru 

introducerea unor noi programe în ţară. 

Cunoaşterea în profunzime a României şi a ofertei sale de produse turistice este slabă în 

rândul tour operatorilor şi personalului din agenţiile de turism de pe principalele pieţe – sursă de 

turişti. Aceşti angajaţi nu pot „vinde” o destinaţie despre care au, în cel mai bun caz, cunoştinţe 

superficiale. 

România nu are nici o imagine clară sau puternică pe piaţă, iar marca destinaţiei transmite 

mesaje amestecate. „Simply surprising” se referă la faptul că vizitatorii au în mod specific 

experienţe în ţară care le depăşesc aşteptările, dar nu menţionează că surprizele pot să fie şi 

neplăcute. 

În prezent, instituţia nu este privită favorabil ca organizaţie de marketing nici de sectorul 

privat al turismului, nici de administraţiile locale din ţară. Fără să-şi modifice structura, 

personalul şi sistemele, nu va reuşi să realizeze parteneriate de lucru apropiate şi productive, 

necesare pentru stabilirea României ca destinaţie turistică majoră. 

Se recomandă următoarele schimbări în abordarea marketingului: 

 Pieţele – sursă de turişti trebuie clasificate în categorii pe baza mărimii 

oportunităţii de piaţă pentru România pe termen scurt, mediu şi lung, în funcţie de 

un sistem de clasificare pe trei niveluri: 
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o Pieţe primare/prioritare, cum ar fi Germania, Austria, Italia, Franţa, 

Marea Britanie/Irlanda, Ungaria, Rusia şi SUA,  

o Pieţe secundare, cum ar fi Ţările Scandinave, ţările din Benelux, 

peninsula Iberică şi alte ţări UE,  

o Pieţe de oportunitate, cum ar fi China, Japonia, alte ţări (conform 

identificării prin cercetare). 

 Se recomandă elaborarea unei strategii bazate pe un număr de segmente de piaţă 

stabilit ca obiectiv, ca urmare a unui studiu al tendinţelor din turismul 

internaţional – acestea trebuie verificate şi modificate conform indicaţiilor pentru 

studiile de cercetare a pieţei propuse mai jos. Principalele segmente de piaţă 

identificate sunt: 

Intenţional & Intern 

o city breaks în Bucureşti şi, în timp, în alte oraşe unde funcţionează transportul 

low cost 

o afaceri (inclusiv conferinţe) în Bucureşti şi alte centre comerciale sau industriale 

conform dezvoltării afacerilor ca urmare a integrării României în UE 

o staţiunile de pe litoralul Mării Negre – atât turişti interni, cât şi turişti de pe 

principalele pieţe internaţionale din Germania, Franţa şi Scandinavia, pe măsură 

ce staţiunile se modernizează şi se dezvoltă activităţi diversificate 

o piaţa de cură şi tratament – cu staţiunile balneare existente, dezvoltate pentru a 

atrage cele mai potrivite subsegmente de piaţă 

o turism cultural şi de patrimoniu – probabil cea mai largă oportunitate de piaţă 

concentrată pe o serie de „puncte centrale” sau „puncte de intrare” şi în forma 

„circuitelor turistice” fie în jurul „centrelor de atracţie”, în apropierea unui singur 

obiectiv, fie făcând legătura între mai multe obiective 

o aventură şi sport – în principal vizând grupuri de tineri 

Internaţional (în principal) 

o activităţi în natură şi legate de comunitatea locală, sate de vacanţă etc. 

(generic numit ecoturism, sau mai corect, geoturism), cum ar fi operaţiuni la scară 

mică până la medie în diferite părţi ale ţării (în special în Carpaţi şi Delta Dunării) 

şi organizate sub formă de atracţii individuale şi ca parte a circuitelor de 

ecoturism 

o tineri turişti – nici o ţară europeană nu s-a gândit să se identifice ca principală 

destinaţie pentru tineri turişti. România oferă o gamă corespunzătoare de activităţi 

în aer liber – atât vara cât şi iarna; are un program în creştere de manifestări 

muzicale, sportive şi alte evenimente în Bucureşti şi în alte locuri din ţară; şi oferă 

costuri relativ scăzute. Toate acestea sunt atribute care atrag tineri turişti 

 

Intern (în principal) 

o sporturi de iarnă – în paralel cu interesul crescând pentru recreerea 

în aer liber în rândul românilor. Totuşi, există un potenţial redus de 

creştere pe pieţele internaţionale datorită pârtiilor de joasă altitudine 

şi lipsei garanţiei zăpezii, precum şi accesului relativ dificil în 

comparaţie cu alte centre europene de schi 

o parcuri de recreere sau tematice – dezvoltate la periferia 

majorităţii centrelor urbane şi staţiunilor (de exemplu Bucureşti, 
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Constanţa) pentru a oferi facilităţi diverse de divertisment. 

Exemplele ar putea include parcuri acvatice, parcuri de distracţii cu 

atracţii gen train-russe, parcuri culturale (ultima fiind o atracţie şi 

pentru pieţele de turişti internaţionali). 

 Trebuie realizat un studiu de piaţă detaliat al pieţei de wellness şi al diferitelor 

forme de interes sau activitate „soft” şi „hard” pe care le îmbracă, de exemplu de 

la oportunitatea de odihnă şi relaxare într-un amplasament natural virgin, cu 

plimbări uşoare, masaj, disponibile (“soft”), până la toată gama de tratamente 

medicale – chirurgicale – (“hard”). Facilităţile specializate ale staţiunilor balneare 

din ţară trebuie apoi corelate cu potenţialul evaluat şi recomandările făcute, astfel 

încât fiecare subsegment diferit al pieţei de wellness din aceste staţiuni să se 

concentreze pe propria renovare, modernizare şi dezvoltare viitoare. 

 Trebuie realizate studii de cercetare de piaţă în serii eşalonate asupra pieţelor de 

turişti primare/prioritare, secundare şi de oportunitate, pentru a constata: 

o mărimea şi potenţialul pieţei (inclusiv prognoze),  

o profilul şi caracteristicile segmentelor de piaţă cheie care trebuie 

vizate,  

o evaluarea mixului viitor posibil dintre pachetele turistice şi turiştii 

pe cont propriu 

o evaluarea eficienţei diferitelor instrumente şi tehnici de marketing, 

promovare şi relaţii publice în transformarea potenţialului 

segmentelor de piaţă cheie. 

 Trebuie efectuat un studiu de analiză imediat cost – beneficiu a reţelei de birouri 

din străinătate ale ministerului, în special în ceea ce priveşte: 

o Amplasarea birourilor – la stradă sau nu 

o Personalul angajat direct sau contractele de reprezentare sau de marketing 

cu firme locale 

o Sistemul de raportare dintre birourile din străinătate şi sediul central 

o Evaluarea activităţilor de marketing şi promovare desfăşurate 

o Definirea standardelor şi criteriilor de performanţă cu ajutorul cărora se 

poate măsura, urmări şi evalua eficienţa birourilor. 

 Îmbunătăţirii website-ului destinaţiei turismului naţional trebuie să i se acorde o 

atenţie prioritară. 

 Programul de participare la târguri internaţionale de turism trebuie redus până la 

nivelul pieţelor primare şi de oportunitate – prima categorie pentru a creşte 

pătrunderea pe piaţă, iar cea de a doua pentru realizarea conştientizării pieţei şi 

stimularea interesului. În acelaşi timp, trebuie stabilit un set de criterii de evaluare 

pentru a determina eficienţa costurilor de participare. 

 Tratarea percepţiei slabe a României pe pieţele – sursă de turişti printr-o extindere 

de anvergură a programului de vizite, a reprezentanţilor mass-media pe toate 

pieţele vizate. 

 Un program anual semnificativ de călătorii în scop de educare şi cunoaştere 

pentru personalul tour operatorilor şi principalelor agenţii de turism. Participanţii 

trebuie selectaţi pe baza capacităţii lor de a face afaceri pentru România. 

 Direcţia de Promovare din cadrul ONT trebuie restructurată sub forma unei 

Direcţii de Marketing şi Promovare, care să pună un accent deosebit pe: 
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o Statistici şi cercetare de piaţă asupra segmentelor şi pieţelor – sursă,  

o Responsabilitatea pentru fiecare din pieţele – sursă sau grupe de pieţe 

printr-un sistem de „inspectori de birou” care să lucreze cu birourile din 

străinătate şi reprezentanţii pieţei,  

o Marketing digital – dezvoltarea şi menţinerea website-ului,  

o Dezvoltarea industriei în cadrul României – printre altele prin intermediul 

încurajării iniţiativelor şi programelor de parteneriat public/privat. 

 Angajarea unei agenţii specializate pentru explorarea a tot ceea ce înseamnă 

imaginea şi marca destinaţiei României. Atributele cheie şi resursele trebuie 

integrate în conceptul de imagine şi marcă, dezvoltat în mod distinct, care să 

permită României să se diferenţieze de competitorii din regiune. Este de asemenea 

important ca aceste concepte dezvoltate să poată servi drept „ mărci de casă” 

pentru o serie de submărci aferente temelor interesului sau atracţiilor turistice din 

întreaga ţară, cum ar fi Transilvania, Maramureş. Aceste submărci trebuie 

dezvoltate ca parte a procesului şi vor necesita un larg dialog între agenţia 

angajată şi minister, precum şi cu autorităţile regionale şi locale. Nu trebuie ca 

cele 8 agenţii regionale de dezvoltare să-şi dezvolte mărci turistice independente, 

pentru propriile lor zone şi produse turistice, pentru că temele sau interesele de 

turism nu se încadrează perfect în graniţele politice sau administrative. 

 Un program de marketing şi promovare susţinut, atât pentru piaţa internă, cât şi 

pentru cele internaţionale, care să fie astfel conceput încât să poată valorifica 

potenţialul României pe pieţele şi segmentele de piaţă identificate. Acesta va 

cuprinde trei componente: 

o Public – Reclamă şi activităţi promoţionale (publicitate media contra cost, 

materiale promoţionale, website, târguri de turism),  

o Comerţul cu produse turistice – Activităţi de publicitate şi promovare 

pentru vânzări de produse turistice (reclamă comercială, bibliotecă vizuală 

foto/audio, susţinerea tour operatorilor, promovări mixte, târguri de turism, 

vizite de cunoaştere), şi 

o Mass media – Relaţii publice (reprezentare în străinătate, articole de 

presă, rezumate şi scrisori de informare, vizite media, sprijinul din partea 

celebrităţilor, evenimente de publicitate). 

Pe termen scurt, accentul pe pieţele internaţionale se va pune mai mult pe dezvoltarea 

imaginii, şi mai puţin pe promovarea intensă a produselor specifice – permiţând astfel progresul 

diferitelor produse din punct de vedere al dezvoltării şi îmbunătăţirii acestora; în acelaşi timp 

pentru piaţa internă este necesar un program mai intens de marketing şi promovare pe baza 

produselor, pentru a restrânge fluxul de vacanţe ale românilor către destinaţii străine. 

 

10.8 Mediul 

 Mediul natural, virgin reprezintă probabil cea mai de preţ resursă a României ca 

destinaţie turistică. În mod regretabil, acesta este afectat de practici negative, care reprezintă o 

adevărată ameninţare pentru imaginea ţării. Primul aspect îngrijorător este colectarea improprie a 

deşeurilor. Se impun o serie de măsuri: 

 respectarea cu stricteţe a reglementărilor de colectare a deşeurilor,  

 restricţionarea utilizării pungilor şi sticlelor din plastic prin introducerea 

sistemului de încărcare sau depozitare obligatorie 
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 extinderea iniţiativelor localizate de 'curăţenie' în cadrul unei campanii naţionale 

 introducerea unei competiţii 'România înflorită' pentru încurajarea plantării de 

flori şi arbuşti, în vederea creşterii atracţiei oraşelor şi satelor şi creşterii mândriei 

civice 

 controlul strict al animalelor fără stăpân 

 

10.9. Politica de investiţii 

România prezintă o situaţie mai favorabilă în ceea ce priveşte mediul de investiţii decât 

multe alte ţări din regiune. Ratele de TVA şi impozitul pe profit sunt în general scăzute, iar 

sectorul cazării se bucură de avantajul unui TVA de 9%. Prezenţa multor bănci europene şi 

existenţa unui sector bancar românesc sănătos înseamnă că facilităţile de creditare devin mai 

competitive. România a beneficiat deja de multă susţinere prin finanţări pentru turism, 

programele PHARE şi SAPARD reprezentând primele exemple, dar şi un important sprijin 

strategic din partea altor agenţii. Fondurile Structurale din partea Uniunii Europene se vor 

extinde până în 2013, cu componenta turistică.. 

O mare parte din investiţiile în mari hoteluri noi sau hoteluri renovate a venit din partea 

investitorilor români, dar implicarea unor renumite companii hoteliere internaţionale a contribuit 

la creşterea ponderii investiţiilor străine în turism. . 

Mulţi investitori de pe plan local s-au implicat în turism, în special în sectorul 

pensiunilor, dar adesea având experienţă limitată în industria ospitalităţii. În timp ce acest gen de 

investiţii este binevenit, este în mod clar necesară îndrumarea pentru a încuraja investiţiile 

viitoare şi a evita erori costisitoare. Din acest motiv, se recomandă numirea unor consilieri pentru 

dezvoltarea turismului la nivel regional, care să lucreze împreună cu departamentele de 

planificare ale autorităţilor locale şi Agenţiile Regionale de Dezvoltare, precum şi cu investitori 

individuali. 

În scopul atragerii unor investiţii de mai largă anvergură, se recomandă ca, peste 2 ani, 

ONT să organizeze primul dintr-o serie de Forumuri de Investiţii în Turism, împreună cu 

Camerele de Comerţ şi UNDP, care are o experienţă deosebită în acest domeniu. 

Pentru pregătirea acestei oportunităţi de investiţii standardizate, profilurile trebuie 

dezvoltate de autorităţile locale şi Agenţiile Regionale de Dezvoltare, reflectând oportunităţile 

identificate în planurile regionale de dezvoltare a turismului. 

 

11. Cadrul legal 

Există în prezent o abundenţă de legi cu referire directă la turism. Se propune ca acestea 

să fie unificate pentru a îndepărta orice anomalie, pentru simplificarea înţelegerii şi creşterea 

posibilităţii de implementare. În acelaşi timp, se recomandă adoptarea unor noi legi, referitoare 

la: 

 Înfiinţarea Organizaţiei Naţionale a Turismului ca organism semi-independent, 

finanţat de stat, raportând unui Consiliu de Administraţie din sectorul 

privat/public, condus de Secretarul de Stat pentru turism, fără constrângeri oficiale 

asupra personalului de pe diferite niveluri şi cu abilitatea de a procura fonduri. 

 Un sistem anual de autorizare şi clasificare, excluzând clasificarea restaurantelor 

şi a unităţilor de alimentaţie publică; stabilirea unui număr raţional de criterii 

pentru cazare; integrarea standardelor de calitate pe baza unor criterii subiective, 

dar şi fizice; perceperea de taxe pentru autorizare. 

 Împuternicirea autorităţilor locale pentru urmărirea discotecilor 
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 Autorizarea Centrelor de Informare Turistică de a se angaja în activităţi 

comerciale, cum ar fi rezervări de cazare, vânzarea ghidurilor turistice şi a 

materialelor de promovare. 

 Anularea cerinţei faţă de staţiuni de a dispune de existenţa fizică a unui Centru de 

Informare Turistică 

 

           12. Strategia de implementare 

 

Ca orice strategie viabilă Master Planul pentru dezvoltarea turismului naţional va deveni 

operațional numai dacă va fi implementat într-un interval de timp. Nu este nevoie ca doar câteva 

elemente ale planului să fie puse în aplicare. Măsurile recomandate sunt foarte mult 

interconectate şi dependente una de alta. Pentru a asigura ca elementele esenţiale să nu fie 

neglijate, este necesară stabilirea acestei strategii de implementare şi a procedeelor ei., stabilirea 

unui grup de implementare cu rol esențial în monitorizare și raportare a progresului și a unui plan 

de acțiune. 

 

13. Plan de acţiune 

Măsurile cuprinse în Planul de acţiune de mai jos sunt prezentate în ordinea priorităţii şi 

în funcţie de tipul lor: 

 Imediate,  

 Termen scurt (iniţiate până la finele lui 2008),  

 Termen mediu (iniţiate înainte de 2013),  

 Termen lung (iniţiate înainte de 2020). 

 

Prezentarea Master planului a fost făcută în extenso în acest capitol întucât 

principalele obiective și direcții de acțiune cuprinse în strategia de dezvoltare turistică a 

Municipiului Câmpina trebuie să fie coerente și convergente cu cele cuprinse în acest 

document. 

Recomandările și direcțiile de acțiune prezentate constituie un ghid util în 

elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului municipiului Câmpina. 

 

2.4. Programe ale UE de finanțare ale dezvoltării turismului 
 

Un sprijin deosebit se poate obține prin accesarea de fonduri ale UE privind dezvoltarea 

durabilă și sustenabilă a turismului pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor resursei 

umane, conservarea patrimoniului cultural etc.regăsite în programele operaționale regionale și 

sectoriale. 

 

Pregătirea profesională a resursei umane din domeniul turismului 
 

Existenţa unei forţe de muncă instruite şi calificate este o condiţie esenţială pentru o 

dezvoltare durabilă a sectorului ospitalităţii şi turismului, care, pe lângă o infrastructură bine 

dezvoltată şi atracţii turistice, implică în egală măsură facilităţi şi servicii de calitate. 

Forţa de muncă ocupată în sectorul Hoteluri şi restaurante a crescut continuu în perioada 

2008-2011, cu 23.900 persoane, înregistrând o creştere totală de 14.8% în perioada analizată. În 

România, aptitudinile în ce priveşte prestarea serviciilor din sectorul ospitalităţii, atât profesional 

cât şi la nivel comportamental, sunt încă slab dezvoltate şi necesită o atenţie deosebită în anii 
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următori. De asemenea, îmbunătăţirea atitudinii faţă de servicii şi a mentalităţii reprezintă un 

aspect ce necesită atenţie urgentă. 

Nivelul de competenţă din sectorul ospitalităţii şi turismului este redus, ca urmare a lipsei 

standardelor de performanţă, a standardelor de muncă adecvate şi actualizate, şi a standardelor 

adecvate educaţionale şi de pregătire. 

Pregătirea în context formal pentru prestarea de servicii în domeniul ospitalităţii şi 

turismului nu este încă suficient dezvoltată. Oferta de cursuri de pregătire profesională 

specializate pentru sectorul ospitalităţii pentru pregătirea personalului în vederea ocupării 

locurilor de muncă în acest sector este relativ redusă (dezvoltându-se în ultima perioadă în 

special în contextul intervenţiilor susţinute prin POSDRU 2007-2013), iar pregătirea în turism 

este integrată în cursurile şcolare speciale gimnaziale şi în cele universitare. Programele de 

pregătire existente sunt adesea mai mult teoretice decât practice, mai mult axate pe procesul de 

predare decât pe cel de învăţare şi axat mai mult de obţinerea diplomei decât pe deprinderile 

însuşite. 

Pregătirea pentru activitatea profesională trebuie să se realizeze pe baza standardelor 

curente privind forţa de muncă la nivel european. În România, Autoritatea Naţională pentru 

Calificări este responsabilă pentru toate acreditările pregătirii instituţionalizate şi pentru crearea 

de standarde de pregătire şi ocupaţionale. Există însă o serie de discrepanţe semnificative între 

standardele ocupaţionale şi standardele curente de pregătire (cerinţele de pregătire profesională), 

care nu sunt corelate. 

Cu câteva excepţii, pregătirea neinstituţionalizată, continuă, la locul de muncă şi în 

servicii este aproape inexistentă. Unele din lanţurile hoteliere internaţionale, au propriile 

programe interne de pregătire la nivel de societate, dar eficienţa acestora are un impact limitat ca 

urmare a migraţiei relativ mari a personalului. 

Totodată, nu există o conştientizare a nevoii de instruire şi nu există o cultură 

educaţională. 

Acestea trebuie dezvoltate în cadrul sectorului ospitalităţii şi cel turistic şi la nivelul 

decizonal central / nivelul guvernamental. 

Totodată, este necesară adaptarea programelor de formare profesională şi a celei 

desfăşurate în cadru formal în funcţie de specificul domeniului vizat şi personalizarea lor în 

funcţie de sarcinile şi oportunităţile de muncă specifice (sectorul de ospitalitate include servicii 

de cazare, alimentaţie publică şi catering, precum şi conferinţe şi evenimente, iar serviciul de 

călătorii şi turism include domenii precum transport, atracţii turistice, administrare şi organizare 

turistică). 

 

Conservarea patrimoniului artistic arhitectural, cultural, arheologic 

În România, ultimii douăzeci de ani s-au adâncit decalajele sociale, zonele cu valori 

arhitecturale zonele construite protejate (centre istorice, cartiere istorice) oferind în multe cazuri 

condiţii de locuire precară. În Bucureşti spre exemplu, acest fenomen este vizibil în multe din 

zonele protejate din centrul oraşului: Armenească, Călăraşi, Mântuleasa, Latină, Bd. Carol, Bd. 

Pache Protopopescu, Foişorul de Foc, Centrul Vechi, Calea Moşilor, Matei Basarab . 

O serie de intervenţii în domeniul dezvoltării urbane şi combaterii excluziunii sociale au 

fost susţinute în  perioada de programare 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional: 

 Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”, în cadrul căreia se finanţează, pe baza unor planuri integrate de 

dezvoltare, poli de creştere ‐ alcătuiţi din mari centre urbane (7 municipii 
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nominalizate prin HG nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare) şi 

zonele lor de influenţă, poli de dezvoltare urbană (13 municipii nominalizate prin 

HG nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare) şi centre urbane ‐ 
oraşe şi municipii cu peste 10.000 locuitori, categorie în care a fost inclus şi 

Municipiul Bucureşti județul Prahova având dezvoltați 2 poli de dezvoltare. 

 Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” 

5.1.Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și 

crearea/modernizarea infrastructurii conexe, în cadrul căreia s-au finanțat lucrări 

de restaurare, protecție și conservare a obiectivelor cu potențial turistic care sunt 

incluse în patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural național, patrimoniul 

cultural local din mediul urban. 

Progresul în implementarea acestor intervenţii, dar şi interesul manifestat de actorii din 

diverse regiuni pentru astfel de proiecte diferă semnificativ de la o regiune la alta Per ansamblu, 

se constată o relativă lipsă de interes a autorităţilor publice locale şi o lipsă a personalului 

autorizat pentru tipul de intervenţii susţinute în cadrul Axei Prioritare 1, inclusiv în contextul 

unei înţelegeri insuficiente privind importanţa culturii în planificarea intervenţiilor de regenerare 

urbană…..(Sursa: Analiza GL Cultură cu impact social şi educaţional_v 14 decembrie 2012) 
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CAP.3. ANALIZA DEZVOLTĂRII ȘI TENDINȚELE TURISMULUI LA 

NIVEL REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

 
3.1. Potențial turistic în Regiunea Sud Muntenia 

Regiunea Sud Muntenia, creată în 1998, este a treia regiune ca mărime din România 

(având 34.453 km2) şi este localizată în partea de sud a ţării, înconjurând regiunea Bucureşti-

Ilfov. În partea de sud a regiunii, fluviul Dunărea reprezintă o graniţă naturală cu Bulgaria, 

oferind posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele 8 ţări riverane, iar prin intermediul canalului 

Dunăre-Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci acces la Portul Constanţa 

principala poartă maritimă a ţării. 

Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe 

(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 oraşe şi 

517 comune cu 2018 sate.  

Regiunea are un relief foarte variat dispus în scări, în sud sunt cele mai mici altitudini, pe 

când în nord se poate găsi şi altitudini de 2.500 m deasupra nivelului mării. Totuşi relieful 

predominant este câmpia. Structura reliefului este: 70, 7% câmpie, 19, 8% deal şi 9, 5% munte. 

Muntenia este un pământ al contrastelor. Din nord, de la semețele culmi ale Carpaților, și până în 

sud, la atracțiile și misterele Dunării, Regiunea dispune de o mulțime de bogății ce așteaptă să  

fie descoperite.  

Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Româneasca, Muntenia are o istorie bogată și 

fascinantă. În Nord, poalele Munților Făgăraș oferă, la Arefu, un fundal dramatic pentru castelul 

lui Vlad Țepeș, domnitor român cunoscut în străinătate mai ales datorită asocierii cu personajul 

Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr impresionant de situri arheologice au 

început să  atragă din ce în ce mai mulți arheologi. 

Muntenia prezintă o floră și o faună variate. Crângurile și pădurile care acoperă o 

cincime din regiune adăpostesc urși, lupi și mistreți, iar pe culmile înalte din nord, acoperite de 

fagi, brazi și jnepeni trăiesc animale cum ar fi cerbul carpatin, râsul sau capra neagră. În sud, 

ecosistemul este total diferit. Cursul Dunării este, în mare parte, străjuit de copaci care ascund o 

varietate uluitoare de animale și păsări. O parte din zonele județului Călărași prezintă un 

ecosistem acvatic asemănător celui din faimoasa Deltă a Dunării.  

Festivalurile și târgurile care au loc în piețele satelor și orașelor evocă rituri și tradiții 

arhaice, proprii unui mod de viață demult uitat în restul Europei. Totodată, mănăstirile și 

castelele străvechi, cum ar fi Curtea de Argeș, amintesc și ele de un trecut zbuciumat și fascinant. 

Regiunea Sud Muntenia dispune de un potenţial turistic considerabil, localizat cu 

precădere în partea de nord, pentru dezvoltarea turismului şi a activităţilor de recreere datorită 

condiţiilor naturale favorabile şi a tradiţiilor culturale şi istorice existente. 

Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă şi a 

turismului de week-end sunt localizate în partea de nord – staţiunile montane de pe Valea 

Prahovei-Masivul Bucegi, ce acoperă necesităţile de cazare şi au o infrastructură adecvată. 

Comparativ cu zona de nord, zona de sud a regiunii şi în special zona riverană fluviului 

Dunărea deţine un potenţial turistic neexploatat suficient până în prezent, dar care în timp poate 

deveni prin investiţii susţinute o alternativă la turismul clasic montan. 

În anul 2010, Regiunea Sud Muntenia deţinea 13, 7% din capacitatea de cazare în 

funcţiune a ţării, iar indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în anul 

2010 a fost de 31, 1%.  
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3.2. Potențial turistic în Județul Prahova 

Situat în sudul lanțului carpatic, județul Prahova se află în partea central-sud-estica a 

României, având ca vecinătăți la nord județul Brașov, la est județul Buzău, la vest județul 

Dâmbovița, iar la sud județele Ilfov și Ialomița. 

Municipiul Ploiești, reședința județului Prahova, se află la 60 km distanță față de 

București, capitala țării, la 45 km distanță față de cel mai mare aeroport al României - 

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și la 110 km distanță față de municipiul Brașov. 

Coordonate GPS: teritoriul județului este intersectat pe raza comunei Blejoi, de paralela 

45° latitudine nordică și meridianul de 26° longitudine estică.Suprafața județului este de 4.716 

km2, reprezentând 13, 7% din suprafața totală a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia și cca. 2% 

din suprafața României.Cele trei forme de relief dețin proporții echilibrate pe teritoriul județului 

Prahova: 

– Munți: 26, 0%, cu altitudini până la 2.507 m – Vf. Omu; 

– Dealuri subcarpatice: 37, 0%, cu înălțimi cuprinse între 400-900 m; 

– Câmpii: 37, 0%, cu altitudini sub 400 m. 

 Vegetația este variată, cu specific corespunzător reliefului, respectiv păduri de foioase,  

păduri în amestec, păduri de conifere, arbuști și pajiști subalpine. Din punct de vedere al 

terenurilor acoperite de pădure, județul Prahova deține 23% din suprafața totală a fondului 

forestier regional. 

Fauna este, de asemenea, bogată, incluzând peste 3.500 de specii printre care: urs, cerb 

carpatin, jder, căprioară, lup, mistreț, o mare varietate de păsări, reptile, insecte, faună acvatică. 

Tipologia localităților, potrivit criteriilor specifice Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Prahova: 

 

LOCALITĂȚI URBANE: 

 

 municipiu de importanță interjudețeană – municipiul Ploiești (224.461 

locuitori), reședința de județ, principal centru economico-social cu funcțiuni 

complexe industriale și terțiare (administrative, politice, cercetare-dezvoltare, 

învățământ superior). El constituie un important nod de comunicații rutiere și 

feroviare pe culoarele majore ale României.Ploieștiul găzduiește o mare concentrare 

de dotări publice (sănătate, învățământ, cultură,  sport, comerț, financiar-

bancare).Fiind comunitatea urbană cea mai importantă a Regiunii de Dezvoltare Sud 

Muntenia, municipiul Ploiești împreună cu zona sa  de influență constituită din 13 

localități, a fost desemnat Pol de creștere, beneficiind de un program special de 

dezvoltare și echipare urbană prin alocări de fonduri structurale cu această 

destinație; 

 municipiu de interes județean – municipiul Câmpina (35.662 locuitori), centru 

economicosocial cu profil dominant industrial-terţiar și dotări cu rol teritorial; 

 orașe cu profil dominant industrial-agrar dotate cu unități de servire teritorială: 

Băicoi, Boldeşti-Scaeni, Comarnic, Mizil, Vălenii de Munte; 

 orașe stațiuni turistice, cu activități industriale și dotări de servicii de importanță 

locală:Azuga, Breaza, Bușteni, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte; 

 oraș cu activități agro-industriale și dotări de servicii de importanță locală: Urlați; 

 oraș cu activități dominant industriale și dotări de servicii de importanță locală: 

Plopeni. 
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LOCALITĂȚI RURALE: 

 comune cu activități predominant agricole; 

o comune cu activități mixte agricole-terţiare; 

o comune cu activități agricole–industriale–terţiare: Ariceștii Rahtivani, Bălțești, 

Bănești, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Ceptura, Ciorani, Cornu, Drajna, Filipeștii de 

Pădure, Filipeștii de Târg, Gorgota, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Izvoarele, 

Lipănești, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Teișani, Tinosu, Valea Călugărească; 

 comune cu activități predominant turistice: Valea Doftanei, Telega, Măneciu 

(stațiunea Cheia); 

 comune cu activități predominant industriale: Brazi, Bucov, Florești, Păulești, Poiana 

Câmpina 

 

Infrastructura 

Administrarea autostrăzii și a drumurilor naționale este asigurată de către Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., Secția de Drumuri Naționale 

Ploiești și cuprinde drumuri naționale DN1 A și B și drumuri naționale europene E 60 și E577. 

În orice anotimp DN1 este în week-end printre cele mai aglomerate drumuri . 

Rețeaua de căi ferate din județ este bine dezvoltată, liniile aflate în exploatare însumând, 

la sfârșitul anului 2012, o lungime de 162 km19, (11 km linie simplă și 151 km linie dublă), 

reprezentând din acest punct de vedere, 12, 95 % din totalul rețelei de căi ferate a Regiunii, iar 

ponderea liniilor de cale ferată electrificate fiind de 69, 14% din totalul liniilor de cale ferată de 

pe teritoriul prahovean. În perioada 2007-2013 a fost realizat proiectul „Reabilitarea liniei de 

cale ferată Câmpina-Predeal – reabilitarea la standarde de coridor a 48 km de linie dublă”, 

investiție care a contribuit la asigurarea condițiilor tehnice pentru circulația trenurilor de călători 

și marfă cu viteze superioare celor pentru care a fost proiectată linia, respectiv 160km/h pentru 

trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă. 

La 5 km distanță față de muncipiul Ploiești, în comuna Târgșoru Vechi, satul Strejnicu, 

funcționează Aerodromul și aeroclubul Gheorghe Bănciulescu, destinat atât zborurilor cu 

aparate ușoare cât și programelor specifice de instruire și antrenament. 

Activitatea de salvare montană din județ este asigurată de către Serviciul Public 

Județean salvamont Prahova și serviciile locale, care acționează cu formații proprii în Azuga, 

Bușteni, Sinaia și Cheia. 

În zona Câmpina nu există servicii de salvamont, considerându-se zonă colinară. 

 

Activitatea de cultură și artă se realizează în cadrul unei rețele de instituții specializate 

care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Prahova sau a consiliilor locale, precum și 

în unități de nivel național. Coordonarea metodologică revine Ministerului Culturii prin Direcția 

Județeană pentru Cultură Prahova. 

1. Instituții culturale de importanță națională: Muzeul Național al Petrolului din Ploiești,  

Muzeul Național Peleș din Sinaia și Muzeul Cinegetic Posada. 

2. Instituții culturale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Prahova(peste 20 de 

muzee și case memoriale) 
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În perioada 2007-2013, s– au desfășurat o serie de acțiuni/ proiecte cu finanțări 

europene, după cum urmează: 

1. Inaugurarea _și valorificarea _științifică, culturală _și educativă de noi muzee şi 

expoziţii permanente: 

•   2009 – Muzeul „Conacul Bellu” Urlați 

•   2010 – Muzeul Memorial „Constantin Ion Stere” 

•   2011 – Expoziţia permanentă „Alexandru Bellu – artist fotograf şi pasionat 

colecţionar” din Foşorul Bellu, Urlați 

•   2012 – Expoziția permanentă „Valori bibliofile din Colecția Muzeului 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova”, Ploiești 

•   2013 – Crama 1777 Valea Călugărească 

 

2. Participarea la derularea proiectelor culturale inițiate de către autoritățile locale 

și județene: 

•   Drumul Vinului 

•   Drumul Fructelor 

•   Drumul Voievozilor 

•   Drumul Sării 

•   EuroPrahova – participare cu expoziții documentare temporare la cele 8 ediții din țările 

Uniunii Europene 

•   Personalitățti românești în spațiul european – participare la realizarea busturilor 

Alexandru Ioan Cuza la Heidelberg și Mihai Sturza la Baden-Baden 

•   Restaurarea clădirilor – monument, sedii de muzee: restaurarea clădirii în care 

funcționează Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, restaurarea Conacului „Pana Filipescu” din 

comuna Filipeștii de Târg 

•   Valorificarea  ştiinţtifica a siturilor arheologice: Castrele romane de la Mălăiești şi 

Drajna de Sus 

•   Restituirea muzeală a trecutului istorico-etnografic: organizarea de muzee în 

localitățile: Cerașu, Ciorani, Gherghița, Dumbrăvești, Drajna, Câmpina 

•   Anul Caragiale 

•   Ziua Culturii Naționale 

•   Zilele Municipiului Ploiești 

•   Festivalul Național de Poezie „Nichita Stănescu” 

•   Universitatea populară de vară „Nicolae Iorga” 

 

3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural propriu și împrumutat prin 35 

expoziții temporare anuale și multianuale 

4. Sesiuni de comunicări științifice, concursuri, simpozioane desfășurate anual în 

perioada 2007-2013: 

•   Sesiunea internațională de comunicări științifice „Arheologia mileniului I p. Chr.”, 

desfășurată la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova 

– Biroul Arheologie; ediția a XII-a 

•   Sesiunea națională „Rolul muzeelor memoriale în muzeografia româneasca”, 

desfăşurată la Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte; ediţia a VIII-a 

•   Simpozionul național „Timpul și Omul”, desfășurat la Muzeul Ceasului „Nicolae 

Simache” Ploiești; ediția a XV-a 
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•   Concursul internațional de interpretare și creație muzicală „Paul Constantinescu”, 

desfășurat la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”; ediția a XVIII-a 

•   Concursul interjudețean de interpretare a personajelor caragialiene,  desfășurat la 

Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploiești; ediția a XVI-a 

•   Concursul de epigrame și caricaturi „Ridendo dicere verum”, desfășurat la Muzeul 

Memorial „Cezar Petrescu”; ajuns la ediția a XVIII-a 

•   Spectacolul militar „Independența României”, desfășurat la Muzeul Județean de Istorie 

și Arheologie Prahova – Biroul Istorie; ediția a II-a 

•   Workshop „Interferențe culturale în epoca bronzului în Subcarpaţii Munteniei” 

5. Proiectul multianual de conferințe „Istorie și civilizație” în perioada 2007-2013: 

32 de conferințe susținute de personalități marcante ale vieții culturale românești 

6. Proiecte instructiv-educative școlare și estivale desfășurate anual în cele 16 secții 

muzeale: 9 proiecte 

7. Arheologie prahoveană, 2007-2013. Cercetări arheologice sistematice și 

preventive: 

•   Rezervația arheologică de la Budureasca 

•   Rezervația arheologică de la Târgșoru Vechi 

•   Castrul Roman de la Mălăiești 

•   Castrul Roman de la Drajna de Sus 

•   Târgul medieval de la Gherghița 

•   Amenajarea de cult dacică de la Bănești 

•   Necropola preistorică de la Câmpina 

•   Tumulii din zonele limitrofe municipiului Ploiești 

•   Cercetare arheologică medievală la Conacul „Pana Filipescu” 

 

Activitatea Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”,  prin cele 2 secții: 

Muzeul de Artă Ploiești și Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” Câmpina, s-a concretizat, 

în perioada 2007-2013, în 17 acțiuni (festival/bienală), din care 3 în anul 2013. Principalele 

evenimente organizate de muzeu sau cu participarea muzeului: 

-Bienale de gravură contemporană „Iosif Iser”; 

-Festivalul anual „Nichita Stănescu” 

-Universitatea de vară „Nicolae Iorga”. 

Structurat pe colecții: pictură, grafică, sculptură și artă decorativă, patrimoniul muzeului 

este pus în valoare la cele două locații prin expoziții permamente ori sezoniere, recitaluri 

muzicale, lansări de carte, conferințe tematice însoțite de proiecții și alte evenimente, asigurând 

un cadru elevat și instructiv pentru toate categoriile de participanți. 

Anual se desfășoară Programul „Vacanță la muzeu”, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 

14 ani, cu scopul deprinderilor în tehnicile de pictură, grafică și modelaj și Tabăra internațională 

de creație „Ruxandra Ionescu”. 
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Instituții culturale de importanță locală: 

– Teatrul Municipal „Toma Caragiu” Ploiești; 

– Teatrul pentru copii Ciufulici, Ploiești; 

– Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești; 

– Muzeul Memorial „B.P. Hașdeu” Câmpina; 

- Teatrul MIRCEA ALBULESCU CÂMPINA 

– 5 case de cultură municipale: Ploiești și Câmpina; 

– 12 case de cultură orășenești: Băicoi, Boldesti–Scaeni (2), Breaza, Bușteni, Comarnic, 

Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlați, Vălenii de Munte; 

– 92 cămine culturale. 

Au fost făcute 10 propuneri de noi arii protejate care au fost introduse în Planul de 

Amenajare a Teritoriului Județului Prahova: 

1. Rezervația naturală „Moara Domnească” 

2. Rezervația forestieră „Pădurea Cocorăștii Mislii” 

3. Rezervația naturală „Stânca Tohanilor” 

4. Rezervația forestieră „Pădurea de mesteacăn Măneciu” 

5. Rezervația geologică „Piatra Verde Slănic” 

6. Rezervația naturală „Lacul turficol Bâlbâitoarea-Starchiojd” 

7. Rezervația naturală „Pădurea Glodeasa-Valea Doftanei” 

8. Rezervația naturală „Foile verzi Traisteni-Valea Doftanei” 

9. Rezervația naturală „Paltinu Lac-Valea Doftanei” 

10. Parcul Național Ciucas 

Utilizarea inteligentă a oportunităților care țin de infrastructură, poziționarea geografică, 

mediu, resurse umane, precum și eventuala reconfigurare a Polului de Creștere Ploiesti-Prahova 

prin prisma concluziilor analizei efectuate de experții Băncii Mondiale,  pot contribui la succesul 

deciziei abordării polilor de creștere drept motoare ale economiei românești, unde turismul este 

un factor de eficiență considerabil 

În actuala perioadă de programare 2014-2020 pot fi accesate fonduri nerambursabile 

UE pe programe operaționale destinate exclusiv mediului urban sau programe care se adresează 

și altor categorii de beneficiari și domenii prioritare, după cum urmează: 

– POR (Program Operațional Regional) 

o Axa 4 – Dezvoltare urbană 

o Axa 1 – Transfer tehnologic 

o Axa 2 – Competitivitate; IMM-uri 

o Axa 3 – Eficiență energetică clădiri publice 

o Axa 5 – Patrimoniu cultural 

o Axa 7 – Turism 

o Axa 8 – Infrastructură sanitară și socială 

o Axa 9 – Comunități marginalizate 

o Axa 10 – Infrastructură educațională. 

– POIM (Program Operațional Infrastructură Mare) 

o Axe prioritare privind: transport, mediu, energie curată, eficiență energetică,  

infrastructură urbană. 

– POC (Program Operațional Competitivitate) 

o Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare 

o Axa 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor 
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– POCA (Program Operațional Capacitate Administrativă) 

– POCU (Program Operațional Capital Uman) 

o Axa 1 – Locuri de muncă pentru tineri 

o Axa 3 – Locuri de muncă pentru toți 

o Axa 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei 

o Axa 5 – Măsuri pentru comunitățile aflate în risc de sărăcie 

o Axa 6 – Educație și competențe 

– POAPD (Program Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate) 

Autoritățile locale, instituțiile publice de profil și alți beneficiari eligibili trebuie să  

identifice nevoile comunităților urbane și rurale, să  pregătească proiecte fezabile și 

aplicații care să  permită accesarea finanțărilor nerambursabile și co-finantarea necesară 

din bugetele locale. 

 

În Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova se prevăd o serie de obiective și 

măsuri destinate dezvoltării/valorificării potențialului turistic local, multe putând fi 

finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții, dintre care menționăm : 

Dezvoltarea activităţilor turistice în mediul rural: centre locale de informare în scopul 

promovării, prezentării şi vizitării turistice; amenajare de marcaje turistice, refugii turistice de 

utilitate publică etc.; refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament 

îngust, a amenajărilor complementare acestora, recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice; elaborare de materiale promoţionale în scopul 

promovării acţiunilor turistice etc.. 

Toate acste activităţi au menirea de a stimula dezvoltarea socio-economică a 

mediului rural prin dezvoltarea turismului. 

 

În domeniul promovării formelor de turism specifice zonei montane se are în vedere : 

 diversificarea ofertei turistice în raport cu potenţialul turistic al fiecărei zone 

 aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde internaţionale prin amenajarea unor 

dotări performante şi diversificate care să exploateze domeniul schiabil, în staţiunile: 

Sinaia, Bușteni,Azuga, Cheia, Valea Doftanei 

  întreţinerea şi modernizarea traseelor turistice pentru drumeţii montane, marcarea 

corespunzătoare a traseelor din Munţii Baiului şi Masivul Ciucaş; studierea unor variante 

de circuite montane care să lege zonele turistice din nordul judeţului : 

 reabilitarea şi modernizarea cabanelor şi adăposturilor montane  

 organizarea turismului legat de alpinism şi speoturism în cooperare cu judeţele limitrofe 

Dâmboviţa (formele carstice din Valea Ialomiţei) şi Braşov (abrupturile braşovene şi 

brănene) 
 

Diversificarea și promovarea turismul de odihnă şi recreere sub mai multe forme: 

 sejur, agrement şi sfârşit de săptămână – se propune a se dezvolta în arealul montan 

(staţiunile Sinaia, Buşteni, Azuga, Cheia şi complexul Muntele Roşu), în zona colinară 

(Breaza, Câmpina, Vălenii de Munte), lângă lacuri (Paltinu, Măneciu) sau aglomeraţii 

urbane (Bucov, Păuleşti) 

 balnear – se propune modernizarea şi extinderea staţiunii de interes naţional Slănic şi 

dezvoltarea unor microstaţiuni de interes local (Telega şi Ţintea – Băicoi) 

 turism rural – se propune dezvoltarea ofertei specifice acestui tip de turism (pensiuni 

rurale sau ferme clasate) în localităţile Cornu, Țâlea, Proviţa de Jos (zona Valea 
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Prahovei), Trăisteni, Teşila, Şotrile şi Brebu Mănăstirei (zona Valea Doftanei), Măneciu 

şi Izvoarele (zona Valea Teleajenului), Aluniş şi Ştefeşti (zona Slănic), Ceraşu şi 

Starchiojd (zona Drajna – Ceraşu –Starchiojd), Apostolache şi Albeşti Paleologu (zona 

Valea Cricovului Sărat) 

  

Dezvoltarea turismului de circulaţie care include: 

– turismul de tranzit – propus în principalele centre de coordonare turistică (Ploieşti, 

Câmpina,  Sinaia, Vălenii de Munte, Urlaţi) şi în localităţile situate pe traseele de importanţă 

europeană şi naţională: 

 viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov 

 DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia 

 DN 1B Ploieşti – Buzău (viitorul drum expres) 

 DN 1D Ploieşti – Urziceni 

 DN 72 Ploieşti – Târgovişte 

– turismul itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin 

includerea obiectivelor turistice în circuite la nivelul întregii zone, care să pună în valoare 

peisajul cultural prahovean, după cum urmează: 

 „drumul conacelor familiei cantacuzine”: Ploieşti – Băicoi – Călineşti (Măgureni 

– Filipeştii de Pădure) – Filipeştii de Târg (Mărginenii de Jos) – Măneşti – 

Cocorăştii Colţ – Ploieşti 

 Ploieşti – Târgşorul Vechi – Ghighiu – Puchenii Mari – Balta Doamnei – 

Gherghiţa – Drăgăneşti – Albeşti Paleologu – Ploieşti 

 „drumul voievozilor”: Filipeştii de Târg – Măneşti – Târgşorul Vechi – Brazii de 

Sus – Gorgota – Balta Doamnei – Gherghiţa – Drăgăneşti  

 Valea Prahovei: Bucureşti – Ploieşti – Băneşti – Câmpina – Sinaia – Buşteni – 

Azuga 

 Valea Doftanei: Ploieşti – Câmpina – Brebu Mănăstirei – lacul Paltinu – Teşila – 

Trăisteni 

 Valea Teleajenului: Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia 

 „ drumul sării”: Gura Vitioarei – Slănic – Vălenii de Munte 

 „prin dealurile şi depresiunile subcarpatice”: Vălenii de Munte – Ceraşu – Slon – 

Drajna de Sus – Starchiojd 

 „circuitul Bucovelului”: Ploieşti – Bucov – Albeşti Paleologu – Urlaţi – 

Apostolache – Sângeru – Măgurele – Ploieşti 

 Ploieşti – Albeşti Paleologu – Cioranii de Jos 

– turismul rural – se propune a se dezvolta în zonele viti-vinicole prin reconstituirea 

vechiului “drum al vinului”, care include localităţile: Lapoş – Jugureni – Tohani – Gura Vadului 

–Ceptura de Jos – Urlaţi – Valea Călugărească – Blejoi – Lipăneşti – Băicoi – Floreşti – 

Filipeştii de Pădure 

 

Punerea în valoare a zonei subcarpatice acoperite cu livezi prin traseul turistic „drumul 

fructelor”, care include localităţile Adunaţi – Breaza – Şotrile – Brebu – Aluniş – Ştefeşti –

Slănic – Vălenii de Munte – Drajna – Poseştii Pământeni. 

 

Dezvoltarea și promovarea altor forme de turism : 
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•   turismul de vânătoare şi pescuit sportiv – se propune amenajarea zonelor cu potenţial 

cinegetic şi piscicol, înfiinţarea / modernizarea unor baze de cazare de mici dimensiuni (cabane 

silvice) şi crearea unei reţele de asistenţă tehnică individualizată 

•   turismul de reuniuni, congrese, afaceri – este propus a se dezvolta în staţiunile Sinaia şi 

Buşteni, în care se vor asigura dotările specifice (echipamente de sonorizare şi traducere, săli 

modulare în funcţie de numărul participanţilor etc.) 

Modernizarea, reamenajarea  şi dezvoltarea structurilor de primire prin: 

•   extinderea structurilor de cazare şi alimentaţie publică şi diversificarea dotărilor de 

agrement 

•   extinderi şi modernizări ale bazei de cazare din centrele de coordonare turistică: 

Ploieşti, Câmpina, Sinaia (modernizări), Urlaţi (50 locuri hotel), din staţiunile montane Buşteni 

(modernizări), Azuga (500 locuri în hotel, pensiuni, vile), Breaza (50 locuri în motel şi pensiuni), 

Cheia (200 locuri în hotel), Vălenii de Munte (200 locuri în hotel, motel şi pensiuni) sau în 

localităţi de interes turistic din zona montană: Comarnic (50 locuri în hotel), Valea Doftanei (50 

locuri în hotel sport şi pensiuni) 

•   dezvoltarea structurilor de cazare pentru odihnă şi recreere: complexele turistice de la 

lacul Paltinu (200 locuri în hotel), lacul Măneciu (200 locuri în hotel), Bucov (50 locuri în 

camping), Păuleşti (100 locuri) 

•   structuri de cazare pentru tratamentul balnear în: Slănic (100 locuri în hotel, 

modernizări), Telega (100 locuri în hotel şi vile) Băicoi – Ţintea (50 locuri în vile) 

•   identificarea, modernizarea şi / sau construirea unor pensiuni sau ferme agroturistice 

din localităţile propuse pentru turism rural: Albeşti Paleologu (30 locuri), Aluniş (30 locuri), 

Cornu (100 locuri), Izvoarele (50 locuri), Ceraşu (50 locuri), Ştefeşti (50 locuri), Țâlea, Proviţa 

de Jos, Brebu (câte 30 locuri), Starchiojd şi Apostolache (câte 50 locuri), Sângeru (30 locuri) 

•   structuri de cazare pentru turismul rural în Valea Călugărească (50 locuri în han turistic 

şi pensiuni)  

•   modernizarea bazelor de cazare montane (cabane şi adăposturi) din Munţii Bucegi, 

Baiului şi Masivul Ciucaş 

•   structuri de cazare pentru turismul de vânătoare şi pescuit (cabane de mici dimensiuni) 

în zonele cu  potenţial cinegetic şi piscicol 

•   continuarea extinderii bazei de cazare în localităţile urbane de interes turistic: Ploieşti 

(100 locuri hotel), Câmpina (100 locuri în hotel), Băicoi şi Boldeşti – Scăeni (câte 50 locuri în 

hotel), Urlaţi (100 locuri în hotel şi han turistic), în staţiunile montane Azuga (500 locuri în 

hotel, pensiuni şi vile), Sinaia şi Buşteni (câte 200 locuri în hotel), Breaza (100 locuri în 

pensiuni), Cheia (500 locuri în hotel), Vălenii de Munte (200 locuri în hotel şi pensiuni), în alte 

localităţi de interes turistic din zona montană: Comarnic (50 locuri în hotel şi vile), Valea 

Doftanei (150 locuri în pensiuni şi hotel sport) 

•   continuarea extinderii complexelor turistice din zonele de odihnă şi recreere: lacul 

Paltinu (200 locuri), lacul Măneciu (200 locuri), Bucov (100 locuri), Păuleşti (50 locuri) 

•   dezvoltarea în continuare a structurilor de primire pentru tratamentul balnear: Slănic 

(100 locuri), Telega (100 locuri), Băicoi – Ţintea (50 locuri) 

•   continuarea dezvoltării reţelei pentru turismul rural în Albeşti Paleologu, Aluniş, 

Țâlea, Proviţa de Jos, Sângeru (câte 30 locuri), Cornu, Izvoarele, Ceraşu, Ştefeşti, Valea 

Călugărească, Şotrile, Brebu, Starchiojd, Apostolache (câte 50 locuri) 

– Dezvoltarea şi diversificarea structurilor de agrement pe lângă hotelurile de categoria 3 

– 4 stele (piscină, fitness, club, saună), sau asociate structurilor de cazare specifice turismului de 
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recreere (terenuri şi săli de sport multifuncţionale, golf, ştrand, săli de jocuri, bowling, discoteci, 

cluburi cu săli de audiţie) 

– Modernizarea şi extinderea spaţiilor de alimentaţie publică şi diversificarea lor în 

funcţie de tipul de turism practicat: tranzit (fast-food), cu specific vânătoresc şi pescăresc, vin şi 

mâncăruri tradiţionale etc. 

 

Asigurarea căilor de acces către principalele puncte de interes turistic prin: 

•   realizarea unor trasee de mare viteză (autostrada Bucureşti – Braşov, drumul expres 

Ploieşti – Buzău)  

•   modernizarea căilor rutiere existente pe traseele de tranzit (DN 1, DN 1A, DN 1B, DN 

72) I 

Reabilitarea infrastructurii tehnice a zonelor cu potențial turistic 

•   modernizarea drumurilor locale  

Echiparea edilitară a localităţilor rurale propuse pentru agroturism (introducerea sau 

extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, telecomunicaţii, eventual transport în 

comun) 

Îmbunătăţirea sistemului de comunicare în domeniul turismului. 

Realizarea unei informări corespunzătoare prin materiale promoţionale (publicaţii, 

pliante, reclame etc.) şi organizarea unor centre de informare turistică pentru crearea unei 

imagini cât mai reprezentative a obiectivelor şi ofertei turistice din judeţ 

Asigurarea resursei umane în turism 

Pregătirea la nivel superior a personalului calificat pentru activităţi turistice, în vederea 

asigurării unor servicii la standarde corespunzătoare cerinţelor actuale 

Corelarea acţiunilor de dezvoltare a infrastructurii turistice cu a celor de conservare şi 

protejare a valorilor de patrimoniu. 

Elaborarea unor studii de specialitate pentru determinarea capacităţii de suport a zonelor 

cu potenţial turistic pentru a preveni degradarea valorilor de patrimoniu natural şi cultural sub 

presiunea turistică. 

 

Stimularea cooperării intrajudeţene şi interjudeţene 

Promovarea parteneriatelor pentru asigurarea unor obiective legate de valorificarea 

potenţialului turistic, atât pe plan local la nivelul judeţului, cât şi pe plan regional prin 

dezvoltarea unor programe turistice interjudeţene (cu judeţele Dâmboviţa, Braşov, Buzău) 

•   Întocmirea unor studii privind posibilităţile de integrare a zonei străbătute de 

autostradă în circuite turistice naţionale şi internaţionale 

Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a turismului ca urmare a prezenţei autostrăzii 

Bucureşti – Braşov 

•   Întocmirea unor studii privind estimarea structurilor de cazare şi de agrement necesare 

în zona de influenţă a autostrăzii, în funcţie de numărul de turişti prognozat ca urmare a 

intensificării tranzitului de persoane, parte dintre acestea putând fi atrase de oferta turistică locală 

•   Protejarea patrimoniului turistic natural şi cultural prin măsuri de atenuare a impactului 

vizual al autostrăzii  
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3.3.Premise pentru implementarea „Sistemului de Turism Local – STL” în Valea 

Prahovei 

Diversificarea ofertei turistice existente precum și amenajarea/reamenajarea turistică 

permanentă reprezintă un set de decizii importante privind conținutul viitorului produs turistic al 

unei zone. Poziția geografică a zonei, renumele de care se bucură în rândul turiștilor români sau 

străini, oferă condiții propice pentru dezvoltarea activității turistice prin oferirea de servicii de 

înaltă clasă pe tot parcursul anului. 

Studiul a fost realizat în scopul de a demonstra, încă odată dacă mai era nevoie, ce 

reprezintă stațiunile din zona Valea Prahovei ca destinație turistică pe harta României, subliniind 

faptul ca într-o zonă turistică cu potențial deosebit trebuie să  existe atât dotări turistice de 

calitate dar și servicii care să  vină în întâmpinarea turiștilor cu pretenții din ce în ce mai ridicate. 

în acest sens vom prezenta în cadrul studiului, alături de întreaga bază tehnico-materială turistică 

aferentă stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga oportunitatea implementării în premieră absolută pe 

România a unui concept intitulat „Sistem de Turism Local – STL”. 

Ca ramură a sectorului terțiar de interferență, turismul reprezintă în perioada 

contemporană o variantă strategică pentru numeroase economii naționale, fiind cunoscute 

efectele sale benefice în plan economic, social, cultural și, într-o anumită măsură, asupra 

mediului natural. în plan social, turismul răspunde unei multitudini de nevoi umane – de odihnă, 

recreere, cunoaștere, îngrijire a să natații, destindere, îmbogățire a orizontului cultural, 

comunicare, aventură și altele – ceea ce argumentează antrenarea unei ponderi ridicate a 

populației la circulația turistică. Din același motiv, turismul este considerat un important 

indicator al calității vieții și totodată un mijloc de creștere a acesteia. 

Muntele a reprezentat din totdeauna o destinație preferată pentru refacere, odihnă, 

aventură sau alte nevoi socio-culturale. În același timp, zona turistică atrage atenția investitorilor 

și organizatorilor, datorită oportunităților oferite pentru dezvoltarea unei activități economice 

eficiente, astfel că putem vorbi astăzi despre existența, pe plan mondial, a unei oferte complexe, 

diversificate (pentru toate gusturile și disponibilitățile bănești) și de marea atractivitate. în țara 

noastră, turismul se înscrie astăzi în tendințele manifestate în general: transformări structurale 

generate de trecerea la economia de piață, scăderea circulației turistice, a calității echipamentelor 

și serviciilor, din lipsa surselor investiționale, dificultăți generate de întârzierea privatizării, de 

fiscalitatea împovărătoare, care nu favorizează dezvoltarea turismului, de lipsa coerenței cadrului 

legislativ, de imaginea negativă a României propagată peste hotare etc. Aceste tendințe 

demonstrează sensibilitatea turismului la stimulii economico-sociali, la convulsiile conjucturale, 

iar turismul nu face excepție. 

O dată cu dezvoltarea turismului din ultimele decenii și transformarea lui într-o mișcare 

de masă, s-a impus mai mult în atenția investitorilor și promotorilor variatelor forme de turism, 

tocmai datorită numeroaselor condiții pe care le oferă pentru desfășurarea unei activități 

economice cu rezultate benefice. Desigur, au existat și efecte mai puțin dorite, în plan social mai 

ales, dar reacția autorităților sau a altor organisme a fost promta și, o dată conștientizate aceste 

efecte negative, au fost luate măsuri de prevenire sau combatere. Cererea pentru turism a 

cunoscut, pe plan mondial, o evoluție ascendentă, dar și importante schimbări în ceea ce privește 

motivația deplasării, sub influența a numeroși factori, de ordin economic, social – demografic, 

psihologic, politic etc. 
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 De ce DESTINAȚIA TURISTICĂ „VALEA PRAHOVEI” ? 

 Rădăcinile turismului se situează în câteva locuri particulare, și când spun acest lucru, 

mă gândesc atât la localizarea spațială a ofertei, cât și la cerere. Difuziunea turismului în plan 

social și extinderea amenajărilor sunt practic cele două fenomene principale și interdependente 

care constituie esența evoluției turismului de orice natură. 

Valea Prahovei este localizată din punct de vedere geografic în centrul României, fiind 

brăzdată de o frumoasă vale, lângă pădurea sensibilă din punct de vedere ecologic și Parcul 

Național Bucegi.  în această regiune se poate ajunge cu trenul sau cu automobilul din București 

sau din orice alt oraș al României; în prezent, aproximativ 500 000 de vizitatori/ an preferă 

alpinismul, cățăratul, skiatul și aspectul oferit de zonă. De asemeni, datorită localizării și 

frumuseții unice, zona atrage foarte multe întâlniri de afaceri și conferințe. 

Punctele tari pe care le posedă zona Valea Prahovei constau în primul rând în frumusețea 

peisajului, atât în perioada de iarnă cât și în perioada de vară, posibilitatea practicării drumețiilor 

montane și a cunoașterii obiceiurilor populare tradiționale. Un alt punct forte îl constituie accesul 

facil în zonă, precum și faptul că stațiunile din zonă se numără printre localitățile care compun 

cea mai cunoscută salbă de stațiuni montane din România: Sinaia – Bușteni – Azuga – Predeal. 

Situarea stațiunilor turistice din Valea Prahovei le conferă o serie de avantaje și reale 

premise pentru dezvoltarea, pe mai departe, a unui turism competitiv la nivel european. Astfel, 

tradiția în sporturile de iarnă și traseele montane de excepție aflate în vecinătate, recomandă 

zona, în primul rând, pentru turismul montan. Circuitele montane turistice, pârtiile de schi, 

traseele montane mai mult sau mai puțin dificile adecvate tuturor turiștilor, de la cei mai puțin 

antrenați până la experți – toate acestea constituie tot atâtea premise de dezvoltare a acestui tip de 

turism. 

Un alt tip de turism, de data aceasta de nișă, recomandat atât de perspectivele economice 

pe care le oferă cât și de caracterul prietenos mediului, este cicloturismul, cu atât mai mult cu cât 

în apropierea stațiunilor există trasee amenajate pentru mountain bike. 

Aflată pe traseul unui drum important DN1, ce leagă 2 provincii istorice – Muntenia și 

Ardealul – zona Valea Prahovei este deosebit de recomandată pentru turismul de afaceri. Un 

argument în plus îl constituie existența structurilor de primire turistică aferente, adecvate 

organizării reuniunilor, congreselor, întâlnirilor de afaceri etc. 

De asemenea, se pot prelua vizitatorii atât din localitățile vecine cât și din orașele aflate 

pe DN1 – Ploiești, Câmpina, Brașov – fiind o alternativă mai plăcută pentru turismul de tranzit. 

Ultimul, dar nu cel mai lipsit de importanță, tip de turism adecvat caracteristicilor 

stațiunilor de pe Valea Prahovei este turismul de odihnă și recreere. Întreaga zonă poate deveni 

destinația obișnuită atât pentru concediile de lungă durată – de vară sau de iarnă – cât și pentru 

micile sejururi de week-end, constituindu-se într-o oază de odihnă și relaxare, aflată la o distanță 

nu foarte mare de orașele importante din România. 

Viața culturală extrem de bogată și variată a orașului, precum și existența unor obiective 

culturale, istorice și ecumenice, impun dezvoltarea unui turism cu valențe culturale. 

 

 Centrul Regional de Resurse în Turism (CRRT) din BUŞTENI-model de 

implementare a unui sistem de turism local - STL 

 

CRRT Bușteni este rezultatul unei colaborări eficiente între Administrația Locală și 

Fundația Amfiteatru București alături de alți parteneri pe proiecte: AJOFM Prahova, Consiliul 

Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA), Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai 
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Bună (AEVB), Synthesis Management Consultants – SMC, Diastasi Training and Consulting 

Services, Bolt International Consulting și alți. 

Centrul Regional de Resurse în Turism a inițiat dezvoltarea de parteneriate cu 

comunitatea locală, încercând să  ajute localnicii să  se reintegreze în piața munci prin cursuri de 

formare și recalificare în domeniul turismului. Aceasta trebuie să  fie o alăturare a eforturilor 

autorităților locale, oamenilor de afaceri și cetățenilor. CRRT-ul își aduce sprijinul utilizând 

experiența proprie în procesul de formare profesională de specialitate, participare publică, 

colectare de date, asistență tehnică și consiliere personală în procesul de luare a deciziilor. 

Centrul Regional de Resurse în Turism are personal specializat, stabilitate organizațională 

și programe efective pentru a-și îndeplini potențialul rol în dezvolatrea durabilă a turismului din 

Valea Prahovei utilizând în acest sens mai multe instrumente: „Revista VIP”, „Vacanțe și 

călătorii”, „Cuvântul”, „Lumea misterelor”, „Eurocomunitatea medicală”, „Respublica” iar ca 

structuri lucrative menţionăm: ARTE (Agenția Română de Turism și Evenimente),  Agenția.ro 

(agenție full service pentru activități de PR, publicitate, organizare de evenimente, seminarii, 

forumuri, activităţi de formare etc), Editura ARTE (activități editoriale) și alți parteneri direcți: 

Televiziunea națională „Travel Mix”, Televiziunea regională VP-TV, Ziarul regional „Valea 

Prahovei”, Radio „Best FM” și Revista on-line „Totpal’s Daily News”. 

Deși situată în rândul zonelor din România al căror potențial turistic este divers și bogat, 

destinația turistică Valea Prahovei nu a reușit să -l valorifice la adevărata sa  valoare. Perioada de 

după 1990 se caracterizează printr-un volum al circulației turistice interne și internaționale relativ 

scăzut, un volum al încasărilor, în principal al celor valutare, nesemnificativ, comparativ cu 

celelalte țări receptoare din zonă. Pentru aflarea variantelor posibile de redresare a turismului și 

pentru identificarea acelor strategii coerente care să  ducă la revigorarea acestui sector CRRT 

Bușteni pune la dispoziție o serie de studii făcute la nivel regional și național, care oferă 

posibilitatea găsirii elementelor de disfuncționalitate ale întregii activității turistice din zonă. 

Ca rezultat al exprimării internaționale a conceptului de dezvoltare durabilă, 

implementarea unor noi concepte și sisteme de lucru (vezi STL) în domeniul turismului, în 

parteneriat cu grupurile de interes locale, zonale și naționale, este în acest moment considerată ca 

o prioritate atât de administrația și organizațiile publice locale cât și de beneficiarii direcți 

(localnici și turiști). 

 

 Oportunitatea implementării unei Sistem de Turism Local (STL) în Valea Prahovei 

În Europa, regiunile consideră turismul ca fiind unul dintre sectoarele de activitate cu cele 

mai bune perspective de creștere, cu efecte la crearea de noi locuri de muncă, turismul fiind 

obiectul măsurilor prioritare specifice care prevăd modernizarea infrastructurii în toată 

complexitatea termenului și a dezvoltării și diversificării serviciilor legate de turism (noile 

tehnologii ale informației și comunicării, rețele culturale, formare de personal calificat etc). 

Optimismul privind valorificarea prin turism a comunităţilor este serios temperat de 

redusa folosire a patrimoniului (cele mai interesante resurse locale nu sunt, adeseori, disponibile 

și echipate pentru exploatarea turistică), slaba integrare a subiecților care se ocupă de turism – 

autorități publice, private, asociații – și lipsa sinergiei între sectoarele de intervenție care ar putea 

fi conexate turismului. 

În Italia Legea nr 135 din 29 martie 2001 (Reforma legislației naționale a turismului) 

stabilește cadru de functinonare a STL (Sistemul de Turism Local). Factori de omogenitate: 

artitecturala rurală, patrimoniul ambiental și natural, producția tipică locală, gastronomică și 

artizanală; 
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Începând cu anul 1990, o serie de schimbări fundamentale au survenit în viața locuitorilor 

din zona Valea Prahovei și a stațiunilor care o compun, ceea ce face necesară o gândire unitară a 

autorităților locale, convergentă cu a locuitorilor și oamenilor de afaceri pentru ca aceștia să -si 

poată contura viitorul; un viitor care nu este nici simplu de prevăzut, nici simplu de pregătit … 

Principalele modificări (unele chiar critice) apărute în spațiul economic, social, cultural, 

ecologic al localității din Valea Prahovei sunt următoarele: 

 tranziția industriei spre economia de piață a dus la reducerea sau 

încetarea activității unor intreprinderi din localitate sau din orașele vecine; rata 

crescută a șomajului! 

 reducerea venitului populației (datorită crizei economice) a făcut ca 

numărul turiștilor (sursa de venit pentru locuitorii localității) să  fie în continuă 

scădere 

În același timp zona păstrează încă elemente de ruralism (arhitectura caselor, practicarea 

agriculturii, a creșterii animalelor, obiceiuri și tradiții locale) care ar trebui incluse într-o strategie 

de dezvoltare durabilă a turismului local. Poziția geografică a Văii Prahovei aduce beneficii 

localităților din zonă, prin potențialul turistic asociat cu frumusețile naturale și cu accesul ușor 

către Parcul Natural Bucegi ca și oportunitățile oferite de tot ce poate însemna turismul montan. 

Avantajul implementări unui Sistem de Turism Local (STL) este că se pot construi 

modele agregative și de sinergie între diverși actori publici și privați care operează în teritoriul 

destinației turistice Valea Prahovei, pentru a realiza un program de dezvoltare turistica locală. 

STL: este așezat pe coordonate omogene și integrate, cuprinzând domenii de aplicare 

teritoriale și regiunionale diferite, caracterizate de o ofertă integrată a bunurilor culturale, 

ambientale și de atracție turistică, inclusiv produse tipice de agricultură și artizanat local, sau 

prezențe difuze a intreprinderilor turistice singure sau asociate. 

Integrarea sistemică pune la dispoziție resurse, capacitate de proiectare, getionare și 

construire de rețele de relații pentru un program de dezvoltare durabilă turistică bazată pe 

programe consensuale, fără a fi impuse de la centru, fără să  aibă o organizare 

verticală/piramidală. 

Factorii fundamentali pentru construirea unui Sistem de Turism Local (STL): 

 identificarea tipului de legături care se instaurează între diverși 

actori/integrarea marketingului prdusului turistic cu cel teritorial, încât să  se 

conexeze rețele teritoriale cu cele de comunicare;  

 mobilizarea disponibilității (dorinței) actorilor locali de a 

coopera/conceptul de colaborare competitivă/activitatea de tip 

cooperatist/intreprindere colectivă 

 organizarea unei rețele orizontale, pentru a favoriza schimbarea către un 

model de colaborare inter-organizational (cu cât mai multe instrumente comune 

de tip portal www, furnizare de servicii pentru rețea, city card, call center etc) 

 

Condiționări ale succesului implementări STL 

Trebuie menționat că elaborarea și implemtarea sitemului de turism local este inițiativa 

unei organizații neguvernamentale ca răspuns la necesitățile identificate în societatea civilă și nu 

un răspuns la cererea expresă a oamenilor de afaceri sau administrația locală. Astfel motivarea 

populației pentru înțelegerea sistemului, garantarea implicării acestora și insuflarea simțului de 

proprietate asupra STL sunt elementele esențiale pentru garantarea succesului acțiunii 
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Pașii pentru realizarea unui Sistem de Turism Local (STL) de succes încep cu înființarea 

comitetului promotor al zonei care elaborează planul de dezvoltare turistică locală urmat de: 

1.Analiza socio-teritorială, care trebuie utilizată în faza preliminară a proiectului, primul 

pas de definire a structurii organizatorice și aria geografică a STL care să  conțină: calitatea 

legăturilor sociale între actori, nivelul de integrare existent deja în teritoriu, care contribuie la 

coeziunea între participanții și activitatea directă sau indirectă conexată incoming-ului,  

modele/experiențe organizatorice existente sau consumate, disponibilitatea de colaborare între 

actorii locali prin schimburi de servicii, modul de găsire a posibilelor forme de a începe rețelele 

teritoriale și comunicative necesare pentru a gestiona un STL. Pentru a face acestea se folosesc 

diverse tehnici comunicative: focus grupuri, seminarii, întâlniri, sondaje etc, pentru a  reflecta cât 

mai bine condițiile socio-teritoriale ale ariei. 

2.Stabilirea actorilor care participă la STL. Clarificarea gradului de interes, din partea 

actorilor, și selectarea celor interesați, pentru colaborare, pentru că numai asigurând o coeziune 

puternică se pot realiza rețele inter-organizationale care știu să  gestioneze mai bine primirea 

vizitatorilor. După definirea poziționării stategice a comunității se realizează „Planul de 

dezvoltare turistică”. Instrumentul turistic principal cu care operează STL este Planul de 

marketing turistic teritorial 

3.Valorificarea și evaluarea periodică a sistemului turistic local. Evaluarea arată dacă 

avem o organizație capabilă să  combine învățarea cu achiziția cunoștințelor din domeniul 

turismului, capabilă să  asigure avantaje pentru tranzacțiile stakeholders locali, capabilă să -si 

corecteze erorile de funcționare și să  introducă soluții inovative cât mai oportune pentru ca 

sitemul să  poată reacționa adecvat la sfidările contextului. 

 

 Dezvoltare durabilă a turismului prin sistem STL sau supraviețuire economică? 

Resursele naturale (pășunea alpină, pădurea, muntele), infrastructura existentă (șosele și 

drumuri, locuințe, școli, sistem de alimentare cu apă și gaze etc.), experiența în prestarea 

serviciilor pentru turiști, o industrie tradițională (fabricarea hârtiei, prelucrarea lemnului, oieritul 

etc.) sunt premise ale reconsiderării unor modele de producție care să  poată susține un proces de 

supraviețuire economică care, treptat, să  se transforme într-o relaţie durabilă. 

Strategia trebuie însă să  identifice soluțiile pentru tinerii localnici, care, din lipsa 

ofertelor de locuri de muncă sunt din ce în ce mai tentați să  părăsească localitatea sărăcind astfel 

potentialul uman și structura socială. 

 

Puncte vulnerabile pentru evoluție 

Pe parcursul planificării activităților de dezvoltare durabilă a turismului zonal 

următoarele aspectele vulnerabile ale așezării au fost luate în considerare: 

 modificarea modelelor de producție în condițiile economiei libere de 

piață 

 șoseaua națională de mare trafic ce traversează zona (producând zgomot 

și poluarea aerului) 

 nivelul scăzut al motivării și participării publice al localnicilor și 

oamenilor de afaceri 

 competiția neconstuctiva între stațiuni (Sinaia, Bușteni, Azuga), în 

special în turism 

 componente zonale pentru sprijinirea dezvoltării durabile a turismului: 
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 muntele, cu tot ce înseamnă acesta (turism, pășuni, pădure, posibilități de 

cazare, sporturi de iarnă și de vară etc.) se profilează ca un suport economic stabil 

în timp, capabil să  susțină activitatea majorității locuitorilor din Valea Prahovei. 

 suprafața agricolă /silvică, tradiția în creșterea animalelor (inclusiv prin 

pășunat pe golurile alpine) poate revigora producția agricolă care găsește o piață 

locală favorabilă 

 îndeletniciri tradiționale (prelucrarea lemnului, în special) trebuie 

stimulate și promovate 

 modele de consum tradiționale ce includ produse precum fructele de 

pădure, plantele medicinale și ciupercile trezesc interesul persoanelor ce vin la 

odihnă și tratament 

 elemente de arhitectură istorică și rurală ce trebuiesc conservate și 

restituite comunităților 

 un folclor încă prezent, datini și obiceiuri ce sunt înregistrate în 

colectivitate, mai ales la populația în vârstă, ce pot constitui suportul politicii și 

programelor pentru dezvoltarea durabilă a turismului. 

 Principiile fundamentale ale strategiei de implementare a Sistemului de Turism Local 

(STL) în zona Valea Prahovei sunt: 

1.Dezvoltarea durabilă rămâne un concept teoretic care poate orienta traiectoriile unor 

strategii de dezvoltare economică, socială și turistică. Sistemul de Turism Local se poate 

suprapune peste criteriile dezvoltării durabile, astfel că, în perspectivă, dezvoltarea turistică să  

integreze și nevoile directe al comunităților locale (localnici, oameni de afaceri, ong-uri și 

instituții publice) luând în considerare și cerințele de conservare ale resurselor naturale și de 

protecţie a mediului. 

2.Premisele stopării declinului economic și demararea creșterii nivelului de trai, prin 

aplicarea STL, condiționează esențial dezvoltarea durabilă a turismului și influențează 

semnificativ alegerea obiectivelor strategiei de evoluție a fiecărei localități din Valea Prahovei. 

 

 

Obiectivele implementării Sistemului de Turism Local (STL) 

În urma analizei preliminare efectuate au fost identificate și stabilite mai multe obiective 

repartizate, din punct de vedere implementarea temporară, în trei etape de realizare: pe termen 

scurt, pe termen mediu și pe termen lung: 

Pe termen scurt (6 luni – 1 an): 

 Identificarea potențialului turistic real al zonei prin realizarea analizei 

socio-teritoriale 

 Realizarea bazei de date cu toți furnizorii de servicii turistice (din sector 

privat, ONG sau bugetar) 

 Constituirea grupului lucrativ (nucleul) de implementare STL format din 

staful CRRT, parteneri implicați, viitori anteprenori și cursanții premiați 

 Realizarea portalului web și altor instrumente de marketing și promovare 

a „Destinației Turistice Valea Prahovei” 

 Stabilirea concepției generale a „produsului turistic zonal” și includerea 

lui într-o ofertă comună, specifică zonei. 

Pe termen mediu (2 – 3 ani): 
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 Recrutarea și includerea în rețeaua STL a peste 30 – 40% din potențialul 

economic zonal 

 Creșterea cu peste 10% a numărului de locuri de muncă existente în piața 

turistică zonală 

 Impunerea și menținerea unui trend ascendant al cifrelor de afaceri 

înregistrate de firmele cu obiect de activitate în domeniul turismului, aflate în 

zonă și arondate STL 

 Îmbunătățirea și creșterea permanentă a calității serviciilor turistice 

prestate în zonă 

 Perfecționarea continuă a personalului activ din domeniul turistic și 

creșterea permanentă a gradului de satisfacție al turiștilor din zona Valea Prahovei 

Pe termen lung (peste 4 ani): 

 Modernizarea infrastructurii existente și dezvoltarea permanentă a 

acesteia pentru obținerea performanțelor majore în domeniul prestării serviciilor 

turistice în zonă 

 Dezvoltarea în paralel a serviciilor conexe turismului contribuind astfel la 

creșterea veniturilor înregistrate pe comunitățile locale și implicit a nivelului de 

trai 

 Identificarea și conservarea monumentelor naturale și antropice din zonă, 

a elementelor de tradiție şi cultură locală contribuind astfel la schimbarea în bine a 

imaginii stațiunilor 

 Ajustarea structurală și modificarea modelelor de productie-consum 

vizând integrarea în economia zonei a produsului turistic zonal și a promovării 

exclusive ca destinație turistică 

 Asigurarea sustenabilității (autofinanțării) și posibilității de dezvoltare 

continuă a rețelei de organizații (firme) care își asumă voluntar conceptul 

„Sistemului de Turism Local”. 

Toate aceste obiective vor putea fi realizate și îmbunătățite doar prin sprijinul și 

implicarea necondiționată a autorităților locale, a comunității oamenilor de afaceri, a 

organizațiilor neguvernamentale și nu în ultimul rând al majorității localnicilor din Valea 

Prahovei. 

Valorificarea și evaluarea periodică a „Sistemului Turistic Local” propus este cheia 

succesului garantat și presupune atenție sporită și implicare maximă din partea tuturor factorilor 

implicați în procesul de implementare și monitorizare a efectelor economice și sociale obținute 

ca rezultat. 

Scenarii de realizare a obiectivelor propuse: 

În elaborarea strategiei de implementare STL au fost luați în considerare factorii 

stimulatori și restrictivi pentru dezvoltarea așezării.  Este de evidențiat că dezvoltarea durabilă a 

turismului este influențată în permanență de: 

 nivelul general de dezvoltare economică socială, la nivel local, zonal și 

național 

 existența rețelelor de transport rutier și feroviar ce traversează localitatea 

și care au atât impact pozitiv, cât și negativ. 

În consecință, au fost concepute trei scenarii de realizare a obiectivelor strategice, și 

anume: 

 scenariul optimist (o creștere susținută a produsului intern brut) 
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 scenariul pesimist (declinul economiei naționale va continua) 

 scenariul realistic (luându-se în seamă existența infrastructurii de 

transport auto și feroviar) 

             

 

            Politica economică 

În cadrul politicii economice două programe generale pentru a servi aspectelor sociale ale 

dezvoltării au fost planificate, ca următoarele: 

 programul de creare de noi locuri de muncă 

 stimularea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii și 

antreprenoriatului în turism 

 promovarea turismului zonal ca „destinație turistică” 

 modernizarea și extinderea bazei materiale deja existente (în special 

agrement turistic) 

 promovarea interesului pentru prelucrarea lemnului și artizanatul local 

tradițional 

 reconstrucția ecologică a zonei și valorificarea economică specific 

domeniului turistic 

 crearea de servicii în domeniul turismului și conexe acestuia pentru 

zonele învecinate 

 îmbunătățirea managementului colectării deșeurilor (colectare selectivă) 

 reconsiderarea practicilor agricole pentru adaptarea acestora la noile 

condiții ale pieței 

 colectarea, transformarea și vânzarea fructelor de pădure, plantelor 

medicinale și ciupercilor 

 

Programul pentru generare de venituri 

Implementarea programului de dezvoltare antreprenorială în domeniul turismului și 

sprijinirea (inclusiv financiară) a infintarii mai multor firme (minim 30 în primă fază) 

Valorificarea caselor situate în apropierea căilor de transport pentru turismul de sfârșit de 

săptămână, la un preț accesibil și nivel de confort acceptabil, pentru a atrage turiștii, în special pe 

cei tineri.  

Decorarea caselor cu variate elemente locale (trofee de vânătoare, unelte folosite pentru 

prelucrarea lemnului, în dulgherie, alte accesorii tradiționale) ce vor atrage vizitatorii 

Pregătirea de cursuri de instruire pentru familiile locale care doresc să  ofere cazare în 

regim bed and breakfast (cazare și mic dejun) 

Detaliile programelor (incluzând informații despre piața de locuințe, viața socială și 

educație, precum și programe de investiții) pot fi urmărite în materialele suplimentare anexate. 

Dezvoltarea unei politici ecologice și culturale solide în zonă este absolut necesară dacă 

ne propunem o dezvoltare durabilă a turismului. În acest sens au fost identificate mai multe căi 

de acțiune: 
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Politica ecologică 

 conservarea monumentelor naturale reprezentative pentru zonă (Sfinx, 

Babe, etc) 

 promovarea genului de turism activ prietenos mediului (acțiuni de 

voluntariat) 

 încurajarea ciclismului (montanbike), asigurarea de facilități pentru 

bicicliști 

 acordarea de facilități pentru transportul public, în scop turistic sau de 

afaceri 

 stimularea comportamentului ecologic atât pentru localnici cât și pentru 

turiști 

 măsuri active de protecție a peisajului montan tradițional (defrișări 

necontrolate) 

  identificarea soluțiilor pentru managementul eficient al circuitului apei 

în natură 

 managementul adecvat al deșeurilor, reciclarea și reutilizarea eficientă a 

deșeurilor 

 valorificarea la maxim a surselor regenerabile de energie (soare, vânt, 

apă, etc) 

  plantare de copaci pentru combaterea eroziunii și alunecărilor de teren 

 asigurarea de facilități pentru inițiativele de ‘eco-afaceri’ sau „eco-

turism” 

 

Politica culturală 

 crearea unor programe turistice specific montane (stână tradițională, 

alpinism, etc) 

 evidențierea monumentelor arhitecturale, istorice și memoriale din zonă 

 organizarea de tabere tematice de sezon și excursii gen „ să  ne cunostem 

orașul” 

 încurajarea artiștilor, colecționarilor, păstrătorilor de folclor și artizanilor 

locali 

 îmbunătățirea patrimoniului cultural: program de restituiri istorice și 

tradiționale 

 crearea de mici muzee tematice (Ex: hidro-tehnica tradițională – mori de 

apă pe Prahova) 

 accentuarea potențialului cultural al așezării prin atragerea 

personalităților românești 

 organizarea de evenimente locale specifice cu relevanță regională și 

națională 

Politica ecologică și culturală asigură coerența planificării strategice, subliniiind valorile 

și avantajele destinației turistice Valea Prahovei în comparație cu alte așezări și stimulează 

cooperarea între autorități publice locale și societatea civilă.  

  

Contribuția CRRT Bușteni la implementarea STL în Valea Prahovei 
Turismul reprezintă un potențial de aducere de beneficii financiare pentru comunitățile 

locale, însă necontrolat acesta  poate crea și probleme. Personalul Centrului Regional de Resurse 
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în Turism va contribui la dezvoltarea turismului durabil în Valea Prahovei prin mai multe 

actiuni: 

Realizarea și prezentarea unor hărți noi ale zonei, incluzând sfaturi de drumeție montană 

și alpinism, promovarea unor noi oportunități de recreere (Ex: vânătoare de imagini cu plante 

interesante, animale sau formațiuni geologice inedite),  

Contribuție voluntară la marcarea / re-marcarea unor trasee turistice sau 

conservarea/ecologizarea anumitor zone. 

Realizarea unor broșuri cu trasee turistice sau de alpinism cu distanța de parcurs, timpul 

estimat pentru acces inclusiv cu menționarea gradului de dificultate, sfaturi menite să -i protejeze 

de pericole, de ex. traversarea pârâurilor, stânci periculoase, informații privind starea vremii etc. 

Afișaj informatic în legătură cu existența Parcului Național Bucegi, cu regulile de 

comportament turistic în acest areal (Ex: importanța păstrării plantelor în habitatul lor natural, 

prevenirea degradării, tăierii arborilor sau distrugerea formațiunilor geologice, poluarea apelor 

sau omorârea animalelor, etc). 

Tipărituri și machete cu principalele puncte de interes turistic din Valea Prahovei, 

promovând în special obiectivele mai puțin cunoscute sau recent redate circuitului turistic. 

Asigurarea unei biblioteci (reale și virtuale) cu materiale educaționale reprezentative 

pentru zonă cuprinzând: monografii și studi locale, ghiduri turistice, materiale audio-video sau 

tipărite cu obiective turistice reprezentative, material de documentare istorică și păstrătoare a 

tradiţiilor și folclorului autentic local, cataloage de specialitate pentru înțelegerea formațiunilor 

geologice, identificarea unor specii de floră și faună montană etc. 

Există interes manifestat în comunitatea locală pentru ca cetățenii să  se poată întâlni, să -

si exprime liber ideile, să  ia în considerare soluții posibile și să  ofere recomandări pentru 

problemele sociale, economice, politice și de dezvoltare locală. Centrul Regional de Resurse în 

Turism vine în sprijinul conumitati cu următoarele: 

Asigurarea locului fizic pentru organizarea întâlnirilor (birouri, săli, etc) și punerea la 

dispoziție a logistici necasare (PC, video-priector, flip-chart-uri, etc) 

Asistentă de specialitate și expertiză necesară în conducerea și încurajrea discuțiilor 

constructive, utilizarea unor instrumente și metode de atragere a implicării comunității în 

identificarea și analizarea problemelor precum și luării unor decizii majore privind viitorul lor și 

al localităților pe care le reprezintă. 

Convocarea periodică a oamenilor de afaceri la întruniri deschise cu scopul unor 

comunicări sau dezbateri cu tematică locală de interes major 

Realizarea unei baze de date cu nume, numere de telefon și adresele tuturor persoanelor, 

fizice sau juridice, implicate în activități directe sau conexe domeniului turistic. 

Identificarea nevoilor de calificare și specializare în domeniul turismului și plasarea 

controlată a forței de muncă disponibilă. 

Infintarea unui centru de informare (tel. scurt) și prestări servicii de proximitate (reparații 

diverse, intervenții de urgenţă, instalatori, electricieni, baby sitter, catering, grădinari, etc) 

dedicate exclusiv localnicilor, proprietarilor de case de vacanță și turiștilor aflați în zonă. 

Buna practică a implementării acestei Strategii poate deveni un model pentru 

autoritățile locale din stațiunile Văii Parahovei, inclusiv Municipiul Câmpina ce-și propune 

să  devină o destinație turistică 

(Material realizat de, CRRT Busteni-www.busteni.crrt.ro) 

 

 

http://www.busteni.crrt.ro/
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3.4. Propuneri de strategii și programe de dezvoltare județeană inteligentă și 

specializată pe Valea Prahovei  

 Crearea unor branduri locale și a unei oferte integrate de turism și racordarea acesteia 

la piața internaţională pentru creșterea numărului de turiști 

 Dezvoltarea unor trasee specializate –ciclism, moto ciclism și automobilism și 

organizarea unor raliuri  

 

”Prin comparaţie, în Franţa, zona montană cuprinde: 31, 4% terenuri agricole, 33, 7% 

păduri, 3, 6 milioane locuitori; 7, 7% din suprafaţa totală. 

Legea franceză a Muntelui din 1985 stabileşte: 

 Distincţia între zona de munte şi masiv; 

 Creează instituţii specifice, asociind aleşii locali şi partenerii socio-profesionali 

pentru a asigura împreună politica de dezvoltare, de amenajare şi protecţie; 

 Consiliul Național pentru Dezvoltare, Amenajare şi Protecţie a Muntelui; 

 Comitetul pentru dezvoltarea, amenajarea şi protecţia masivului; 

 În domeniul urbanismului, stabileşte modalităţile speciale de amenajare şi de 

protecţie a zonelor montane pentru conservarea terenurilor agricole, păşunat, 

forestier, zonele şi peisajele caracteristice patrimoniului natural şi cultural 

montan. 

 Reguli specifice referitoare la dezvoltarea turismului: 

 

Iniţiativa legislativă în domeniul muntelui, per ansamblu, şi în domeniul turismului 

montan, nu a pornit până în prezent, cu rare excepţii, de la regiunile de munte înspre autorităţile 

centrale, ci în special, de la autoritatea centrală, direct. (ex. Legea Muntelui nr. 374/2004). 

Atragerea și implicarea colectivităţilor locale, a asociaţiilor și specialiştilor din domeniu, 

alături de consultanţi europeni cu experienţa, va permite să  se obţină o ameliorare semnificativă 

a acestui cadru legislativ, fără de care „ Dezvoltarea durabilă a Carpaţilor” riscă să  rămână un 

simplu deziderat.” 

 

În concluzie Obiectivele de dezvoltare durabilă a turismului montan, ar trebui să 

urmărească: 

 crearea unei platforme strategice pentru dezvoltarea turismului montan; la nivel 

regional, prin elaborarea planificării strategice, se va putea asigura posibilitatea şi 

eficiența investiţiilor, precum şi profesionalizarea gestiunii. 

 crearea şi adoptarea unor modele de gestiune (exploatare/operare) a destinaţiilor, a 

staţiunilor de munte şi a domeniilor schiabile. 

 crearea unor structuri şi instrumente de coordonare regională și locală a turismului 

montan; 

 promovarea mărcii – brandul turistic al Carpaţilor 

 sprijinirea dezvoltării de produse turistice noi (oferte, experienţe specifice, 

activităţi) şi servicii care să  contribuie la creşterea frecventării turistice pe tot 

parcursul anului și, implicit, la ocuparea forţei de muncă şi la creşterea veniturilor. 

 continuarea și accentuarea acţiunilor de promovare a turismului prin promovarea 

certificărilor de tip „eco‐turism” „Green Global” etc pentru întărirea durabilităţii 

turismului; 



 75 

 dezvoltarea formării profesionale; 

 restricţii sau avantaje pentru promovarea mijloacelor de transport nepoluante și 

norme privind performanțele energetice ale locuinţelor (exemplu: obligativitatea 

renovării sectorului terţiar în perioada 2014‐2020). 

 crearea unui cadru legal pentru înfiinţarea de organisme specializate în 

coordonarea turismului, promovarea și acompanierea profesioniştilor din 

domeniul turismului montan 

 norme de urbanism specifice zonei montane; 

 dezvoltarea și întărirea strategiilor teritoriale în domeniul energiei și climatului 

 trebuie încurajate dialogurile și colaborările descentralizate cu actori europeni ai 

turismului montan în vederea cunoaşterii și adoptării de modele de dezvoltare 

confirmate precum și eforturile de adaptare a modelelor agreate la condiţiile din 

Carpaţi și la cerinţele clientelei actuale. Stimularea asociaţiilor și IMM‐urilor 

romaneşti din domeniu este una din căile prin care se promovează acest dialog și 

transfer de competențe și de experienţa. 
( Sursa:14 martie 2014 – Contribuţii la dezbaterea „Dezvoltăm turismul pentru o Românie 

prosperă”) 

 

 

 

 

 

Programe pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei turistice: 

 

 Organizarea serviciilor „Salvamont“ care vor coordona acţiunile de 

prevenire a accidentelor montane şi de salvare a persoanelor accidentate; 

 Refacerea pârtiei de bob şi sanie din Sinaia; 

 Realizarea unor amenajări turistice complexe pe Valea Cerbului – 

Buşteni; 

 Realizarea unor trasee turistice cu caracter cultural-istoric; 

 Reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic; 

 Susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi turistice 

cu servicii la standarde internaţionale; 

 Amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic, etnografic, cultural şi 

ambiental; 

 Atragerea unui număr sporit de turişti prin acţiuni promoţionale în ţară şi 

străinătate; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere; 

 Infrastructură de comunicaţii, de promovare şi informare turistică în timp 

real pe Internet şi TV cu privire la pârtiile de schi din Valea Prahovei; 

 Refacerea drumurilor de pe Valea Prahovei, construcţia unui pod de 28 m 

lungime – Valea Albă; 

 Organizarea unor manifestări cultural-artistice de presigiu, cum ar fi 

Colocviul Dramaturgiei Româneşti – Sinaia; 

 Repararea bazelor sportive existente, precum şi amenajarea unor baze noi 

în Sinaia şi Buşteni; 
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 Dezvoltarea unor forme noi de turism: bungee-jumping, parapantă, 

mountain-bike 

 Acest obiectiv se poate realiza prin amplasarea în unele din staţiunile 

montane a echipamentelor pentru bungee-jumping; 

 Deschiderea unui centru pentru cursuri de zbor şi sărituri cu parapanta; 

 Implementarea în zonele montane a unor programe de activităţi în aer 

liber cum ar fi: căţărare, coborâre pe coardă, expediţii cu bicicleta, orientare cu 

busolă şi hartă, trecerea peste râuri sau pâraie cu ajutorul echipamentelor de 

alpinism, construirea de adăpost de noapte sau construirea de plute; aceste 

activităţi pot servi drept antrenament amatorilor de sporturi extreme; 

 

Promovarea în ţară şi străinătate a acestor forme de turism prin crearea de oferte 

turistice integrate, transversale. Aceste strategii pot deveni modele și recomandări de 

elaborare a strategiei de dezvoltare a turismului în Zona Câmpina, obiectul analizei acestui 

studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

CAP. 4. ANALIZE ŞI TENDINȚE LA NIVEL LOCAL PRIVIND 

DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ZONA CÂMPINA 

 
4.1. Analiza potențialului turistic din Municipiul Câmpina  

Câmpina este al doilea municipiu din judeţul Prahova, cu reședința la Ploiești(în jur de 

210 000 locuitori), în regiunea Sud -Muntenia(conform clasificării NUTS a Uniunii Europene) 

așezată pe DN1, la jumătatea distanței între Ploiești și Sinaia,  considerată ca o zonă de transfer 

între climatul și relieful de câmpie și cel subcarpatic, de deal,  localitatea cu cele mai multe zile 

însorite pe an. 

În 2002 avea o populaţie de 38.789 locuitori, iar în 2012 de 32.953 locuitori. 

 

 

 
 

 

 

Amplasat într-un adevărat amfiteatru natural, municipiul Câmpina este situat pe Valea Prahovei 

şi este înconjurat de trei râuri (Câmpiniţa, Doftana, Prahova), care au modelat terasa Câmpina. 

Municipiul Câmpina este înfrățit cu orașul Cimişlia, raionul Cimişlia, din Republica Moldova. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Municipiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Câmpini?a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Doftana,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cimi?lia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cimi?lia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
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Primăria municipiului Câmpina 

 

 
 

Site-ul primăriei Municipiului Câmpina oferă numeroase informații despre istoria și 

dezvoltarea în timp a localității www.primariacampina.ro. 

 Merită menționate câteva elemente legate de istorie, tradiții și cultură locală, care 

vor trebui luate în considerare la fundamentarea strategiei de dezvoltare turistică. 

 

Câmpina este atestată documentar în anul 1503 figurând în registrele vigesmale ale 

negustorilor braşoveni care tranzitau Valea Prahovei, o zonă folosită drept drum comercial, fiind 

încă din secolul al XIV-lea o cale de comunicaţie între Transilvania şi Muntenia. Deşi în actele 

emise de cancelariile domneşti este menţionată „vama Prahovei”, există certitudinea că satul 

Câmpina, graţie poziţiei sale geografice la intrarea în munţii Carpaţi şi amplasării la aceeaşi 

distanţă de Bucureşti şi Braşov era vamă, punctul strategic pentru controlul mărfurilor.
.
Acest 

lucru a făcut posibilă o dezvoltare rapidă a aşezării, localitatea având parte de nenumărate 

avantaje în urma comerţului care avea loc aici. A funcţionat ca vamă din 1422 până în 1840, 

când, pentru un scurt timp vama s-a mutat la Breaza, iar după aceea la Predeal, punctul de 

frontieră cu Ardealul. 

Pe drumul Câmpinei existau hanuri pentru călători.Tot aici, în urma cererii scrise a 

boierului Scarlat Câmpineanu adresată domnitorului Moruzi în anul 1799, se va ţine un târg de 

vite în fiecare zi de luni, fapt ce aduce noi beneficii localităţii. În 1822, Câmpina ajunge pe locul 

întâi în lista vămilor Ţării Româneşti, elementul ce îi dă importanţă fiind păcura. Timp de 

câteva zeci de ani, oraşul Câmpina a avut o stagnare în dezvoltarea sa , mai ales de când vama se 

mutase la Breaza şi apoi la Predeal. Odată cu începerea exploatării ţiţeiului, aşezarea va înflori 

din nou. Ocupaţiile câmpinenilor în această perioadă erau: agricultura, negustoria, apicultura, 

cărăuşia şi extragerea păcurei din subsolul aşezării de către fântânari. Aici funcţionau atunci opt 

mori de apă, situate pe Prahova şi pe Doftana. La 1 decembrie 1879 a fost inaugurată calea ferată 

Ploieşti-Predeal; pe locul actualei gări a municipiului şi-a avut biroul inginerul de atunci, Anghel 

Saligny, cel care a fost proiectantul şi constructorul podului de la Cernavodă. 

http://www.primariacampina.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/1422
http://ro.wikipedia.org/wiki/1840
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferată_Ploie?ti–Bra?ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferată_Ploie?ti–Bra?ov


 79 

Documentele arată preocuparea primarilor oraşului de a dezvolta localitatea din punct de 

vedere al confortului urban, prin: străzi pavate, felinare, piaţă comercială, grădina publică. Se 

aminteşte, între altele, despre băile minerale amenajate din anul 1857 în jurul izvoarelor sărate şi 

sulfuroase de pe platoul sudic al localităţii, devenit proprietatea lui Dumitru Hernia. 

Concesionate unor oameni din Bucureşti, Garoflide şi Georgescu, ele vor constitui un punct de 

atracţie al oraşului, prin: cazinou, restaurant cu orchestră şi fanfară şi spaţii de cazare. În mijlocul 

parcului întins pe o suprafaţă de 2, 5 ha a fost ridicată o capelă în stil baroc, ce adăpostea 

mormântul lui Dumitru Hernia, un lăcaş veritabil monument de artă, astăzi în ruine. 

  

Cronologie 

 1503 ianuarie 8 – este data primei atestări documentare a localităţii, datorită 

moşneanului Mansul (ori Mancsul ?) ce duce 425 livre de ceară de albine spre vânzare la Braşov 

şi este consemnat în registrul vigesimal (de taxă vamală) la poarta cetăţii. În acelaşi an se 

consemnează prezenţa a altor doi moşneni din Câmpina, Şerban şi Costea, ce vor aduce spre 

vânzare tot ceară. 

 1663 septembrie 23 – apare pentru prima dată într-un act de vânzare 

(zapis) a unui teren pentru casă denumirea de „târg” a Câmpinei. 

 1674 martie 12 – vama de la Câmpina este atestată prin hrisovul emis de 

cancelaria domnească în anii de domnie al lui Duca Vodă (1673-1678). „…iar drumul 

Câmpinei este numai poteci şi scală (vamă) de neguţători”. Sub denumirea de „vamă a 

Prahovei”, vama din această zonă ce controla traficul comercial intens de pe Valea 

Prahovei este atestată încă din anul 1422 octombrie 23, din anii domniei lui Dan al II-lea, 

fără a i se preciza locul. 

 1697, mai 4 – printr-un act de vânzare al unui teren din localitate, este atestată 

pentru prima dată prezenţa păcurii pe moşia moşneanului câmpinean, pe nume Lambă. 

 1783 – Câmpina devine târg liber şi capătă o serie de drepturi. 

 1799 – prin jalbă către domnie adresată de boierul Scarlat Câmpineanu 

domnitorului, Alex Moruzi îşi dă aprobarea iar Câmpina obţine dreptul de a ţine zi de 

târg (lunea). 

 1861 aprilie 16 – se introduce iluminatul public cu felinare cu gaz (petrol 

lampant), Câmpina fiind al şaselea oraş din ţară iluminat cu acest nou sistem. 

 1864 – prin decret domnesc semnat de Cuza Vodă, Câmpina este ridicată la rang de 

oraş. 

 1864 – atraşi de mirosul petrolului, primii cetăţeni străini se stabilesc în localitate. 

 1879 iunie 1 – intră în serviciu calea ferată Ploieşti-Predeal cu gară la Câmpina. 

 1880 – Dumitru V. Hernia cumpără de la prinţul D.B. Stirbey cu suma de 120 000 lei-

aur platoul sudic al oraşului în suprafață de 305 ha, bogat în petrol. 

 1883 – se construieşte calea ferată Câmpina-Telega cu scopul transportului 

de lemne de pe Valea Doftanei ca şi a sării de la Ocna Telega. 

 1886 – ing. Ion Gheorghiu, executorul testamentar al petrolistului D.V. Hernia 

(decedat în 1885), construieşte o rafinărie ce avea o capacitate de prelucrare de 125 tone cu 

scopul de a distila petrolul extras. Aceasta a fost ridicată pe platoul Bucea în zona autogării 

actuale. 

 1887 – acelaşi ing. Ion Gheorghiu sapă pe malul râului Doftana o sondă montată pe 

gura unui puţ de petrol adânc de 145 m. Aceasta a produs eruptiv circa 500 tone/zi. Este prima 

sondă săpată la Câmpina. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra?ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol_lampant
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol_lampant
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 1890 – se constituie la Câmpina prima schelă petroliferă din ţară, din 

primele cinci sonde. 

 1895 septembrie 17 – se întemeiază marea societate de petrol „Steaua Română” cu 

sediul în oraş. 

 1897 – societatea „Steaua Română” va cumpăra de la moştenitorii Hernia, acea 

suprafaţă de 305 ha bogată în petrol pentru suma de 5, 5 milioane de lei-aur. 

 1897 octombrie – intră în funcţie rafinăria societăţii „Steaua Română”, care 

marchează începutul prelucrării moderne a petrolului în România. La timpul său, a fost 

considerată cea mai mare din Europa şi cea mai modernă, având o capacitate de prelucrare de 

1200 tone/zi. 

 1897 – societatea olandeză „Amsterdam” amenajează pe râul Prahova în zona 

oraşului o hidrocentrală cu o putere de circa 220 kW. Ea va folosi curentul electric produs 

la săparea primelor trei sonde. Este considerată o premieră mondială în domeniul 

petrolului. 

 1893-1896 – filologul și scriitorul Bogdan Petriceicu Hașdeu va construi pe 

platoul Câmpiniţa castelul său bizar denumit „Iulia Hașdeu” după numele fiicei sale 

decedate. 

 1898 – societatea „Steaua Română” va construi Atelierele centrale (ACC) cu 

scopul de a repara şi confecţiona utilaj petrolier 

 1898 – se construieşte la Sinaia o hidrocentrală care, împreună cu termocentrala 

Doftana (provizorie), vor furniza curent electric Schelei Câmpina (1899). 

 1899 – se înfiinţează pentru copiii cetăţenilor germani (majoritatea 

petrolişti) şcoala germană. 

 1902 – se introduce apa curentă (la robinet) odată cu aducţiunea de apă prin conductă 

de la Breaza, ce era stocată în bazinul de la capătul cartierului Câmpiniţa. 

 1902 – se inaugurează „Casa cu grifoni” situată pe bulevard, proprietatea 

petrolistului Gh. Ştefănescu, prima casă iluminată electric din oraş, având o 

instalație proprie. 

 1904 decembrie 1 – se înfiinţează prima şcoală de maiştri sondori şi rafinori din ţară 

şi din lume la timpul ei. 

 1905-1907 – este construită şi intră în funcţie termocentrala de pe râul 

Prahova cu o putere instalată de 11.500 kw, ce furniza curent la schelele 

petrolifere: Câmpina, Moreni şi Buştenari. 

 1906 – se încheie construcţia bisericii catolice după proiectul susţinut şi finanţat de 

petrolistul ing. Anton Raky. 

 1907 – la o sondă din schela Câmpina se experimentează pentru prima oară în ţară 

metoda americană de extragerea ţiţeiului prin gaz-lift. 

 1907 – are loc la Bucureşti sesiunea a III-a a congresului mondial de petrol. 

Participanţii vor vizita la Câmpina schela, rafinăria şi școala de maiştri. 

 1907 – decedează la Câmpina (iulie) pictorul Nicolae Grigorescu, iar în luna 

august se stinge din viaţă filologul şi scriitorul B.P. Haşdeu. 

 1908 – după planurile ing. N. Vasilescu Karpen se introduce iluminatul 

public şi casnic în oraş. 

 1909 – prin fuziunea societăţilor „Regatul Român” şi „Astra” (cu capital 

anglo-olandez) se întemeiază societatea „Astra Română”, cu sediul direcţiei tehnice 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
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la Câmpina şi cu ateliere la Poiana. Aceasta va deveni o filială a concernului anglo-

olandez Shell. 

 1913 septembrie 13 – a decedat, căzând cu avionul de construcție proprie, la Băneşti 

aviatorul Aurel Vlaicu. 

 1917 octombrie – împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei, însoţit de 

mareşalul Von Makensen vizitează schela şi rafinăria „Steaua Română”. 

 1918 – moare la Paris (trimis ca delegat pe lângă guvernul francez) 

savantul Dr. C. Istrati, cea de-a treia personalitate ce a locuit la Câmpina. 

 1929 septembrie – se introduce pentru uz casnic gazul de sondă de către societatea 

„Astra Română” la primii 43 de abonaţi. 

 1974, autorităţile au demarat construcţia unui proiect-pilot de case solare, amplasate 

în oraşul prahovean Câmpina, zona fiind a doua din ţară ca număr de zile însorite pe an, 

după Constanţa, şi în acelaşi timp protejată de furtunile şi vânturile ce afectează frecvent 

litoralul. 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Câmpina se ridică la 

32.935 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

38.789 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (93, 31%), cu o minoritate de romi (1, 

94%). Pentru 4, 46% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (91, 42%), dar există şi minorităţi de 

adventişti de ziua a şaptea (1, 26%) şi romano-catolici (1, 03%). Pentru 4, 53% din populaţie, nu 

este cunoscută apartenenţa confesională
. 

 

Personalităţi 

 

Începând cu 1836, când poetul Cezar Boliac, găzduit de boierul progresist I. 

Câmpineanu, descrie frumuseţile locurilor acestea, prin Câmpina îşi vor perinda paşii 

nenumărate personalităţi culturale: Dimitrie Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu, Bogdan 

Petriceicu Haşdeu, George Coşbuc, N.Grigorescu, C-tin Istrati, Eugen Jebeleanu, Geo 

Bogza etc., scriitori care şi-au legat viaţa şi opera de aceste meleaguri. 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aurel_Vlaicu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_al_II-lea_al_Germaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recensãmântul_popula?iei_din_2011_(România)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământul_popula?iei_din_2002_(România)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Români
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodoxă_Română
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adventistă_de_Ziua_a_?aptea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolică_din_România
http://ro.wikipedia.org/wiki/1836
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_Bolliac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade_Rãdulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Ha?deu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Ha?deu
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Co?buc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Istrati
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Jebeleanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Bogza
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Bogza
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Stema municipiului– Descriere 

 

Stema municipiului Câmpina potrivit anexei nr. 1 din Hotărârea de Guvern numărul 

993/2003, publicată în Monitorul Oficial al României numărul 633 din 4 septembrie 2003, se 

compune din elementele reprezentative, simbolistice, heraldice ce contribuie la promovarea 

imaginii și culturii locale.Stema este formată dintr-un scut retezat în două părţi. În câmpul de 

sus, pe fond albastru, este amplasat Castelul „Iulia Hașdeu”, de argint. În dreapta este figurat 

soarele, de aur, cu chip de om, cu şaisprezece raze (opt mari şi opt mici). În câmpul de jos, pe 

fond roşu, o sondă de erupţie, de argint, pe o terasă verde. Scutul este timbrat de o coroană 

murală de argint, cu cinci turnuri crenelate. 

 

 

Semnificaţiile elementelor însumate 

Clădirea Castelului „Iulia Hașdeu” este simbolul municipiului şi element de spiritualitate 

ce face legătura cu universul. 

Soarele veghează localitatea un impresionant număr de zile pe an, fiind aşezarea cu cele 

mai multe zile însorite din an, raportat la nivelul întregii ţări. 

Sonda de argint simbolizează vechile activităţi de extragere a ţiţeiului. Coroana murală cu 

cinci turnuri crenelate arată că localitatea are rang de municipiu, singurul din județul Prahova, 

alături de cele 103 municipii la nivel național și este considerat un oraş mare cu peste 15 000 de 

locuitori, care se impune prin importanţă deosebită în viaţa economică, socială, politică şi 

culturală a statului, având o administraţie proprie (lat. Municipium) . 

 

 

 

Obiective turistice 

 

 
 

Castelul Iulia Hașdeu 

 

 Biserica romano-catolică Sfântul Anton de Padova construită în stil baroc, după un 

proiect susţinut de ing. Anton Raky, şi dată în folosinţă în anul 1906. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Câmpina,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/4_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2003
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Iulia_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coroanã
http://ro.wikipedia.org/wiki/Municipiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stil_baroc


 83 

 Biserica „de la Han”, numită şi „Biserica de la Brazi”, construită în 1833 de Sfântul 

Calinic de la Cernica, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 

 Capela „Hernia”, construită în stil baroc în memoria pionierului petrolului 

câmpinean, Dumitru Hernia. 

 Castelul Iulia Hașdeu, creaţia lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, construit în memoria 

fiicei sale, Iulia Hașdeu după moartea acesteia (numit şi „Castelul Magului de la Câmpina”), 

care, alături de cavoul Iuliei Haşdeu din Cimitirul Bellu din Bucureşti, reprezintă una dintre 

construcţiile unicat realizate aproape exclusiv pe baza informaţiilor şi planurilor transmise de 

către Iulia (din „lumea de dincolo”) în cadrul şedinţelor de spiritism organizate de tatăl său. Aici 

a scris B. P. Haşdeu lucrarea de esoterism Sic Cogito („aşa gândesc!”) şi tot aici a realizat 

primele experienţe de psihofotografie. 

 Muzeul Nicolae Grigorescu, amenajat în fosta locuinţă a pictorului Nicolae 

Grigorescu. În anul 1939, Gheorghe Grigorescu, singurul moştenitor al lui Nicolae Grigorescu, a 

vândut primăriei Câmpina 200 de tablouri şi schiţe în peniţă, creion şi laviu, semnate de pictorul 

Nicolae Grigorescu. În prezent, acestea se află în Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti iar 

primăria din Câmpina a câştigat în 2005 în instanţă dreptul de a reintra în posesia lor, în scopul 

de a le expune în acest muzeu. 

 Ansamblul Parohial „Sfântul Nicolae”. Pe temeliile bisericii de lemn „Sfântul 

Nicolae”, care există în analele istoriei încă din 25 iunie 1714, a fost construită biserica „Sfântul 

Nicolae”, urmând ulterior să  fie construită și biserica nouă „Pogorârea Sfântului Duh”. Parohul 

excepțional Petru Moga este cel care s-a ocupat îndeaproape de toate construcțiile și detaliile, 

realizând o oază de liniște. 

 „Lacul bisericii”. în folclorul local s-ar spune că acum mult timp exista o biserică pe 

unul din malurile lacului, care din cauza păcatelor credincioșilor, s-a scufundat în acest lac. 

Primăria Municipiului Câmpina a renovat „Lacul Bisericii” în anul 2011, amplasând și 

hidrobiciclete și bărcuțe de agrement, lacul revenind la gloria de odinioară și fiind astfel unul 

dintre principalele locuri de promenadă preferate de campineni, în special pe timpul verii. 

 Complexul Arhitectural și monahal Brebu – situat la 7 km de oraș, în localitatea 

Brebu 

 

Licee/colegii din Câmpina  

 Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu – (fost liceu teoretic) 

 Grupul Şcolar Energetic – Site internet 

 Colegiul Tehnic Constantin Istrati (fostul Grup Şcolar Industrial de Petrol) 

 Colegiul Tehnic Forestier 

 Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini 

 Şcoala de Poliţie http://www.scoalapolitie.ro 
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Galerie de imagini 

 
 

 
 

Vedere din centrul oraşului Bustul lui B.P. Haşdeu 

  

  
Muzeul Nicolae Grigorescu Statuia pictorului Nicolae Grigorescu  

din curtea muzeului 

  

 

 

Castelul Haşdeu Castelul Haşdeu 

 

Despre istoricul și atracțiile turistice,  culturale, educaționale, economice etc se poate 

studia lectură suplimentară recomandată mai jos: 

 Monografia oraşului Câmpina: Istoric şi documente, Stoica Teodorescu, Editura 

Tipografia „Gutenberg” Mihail S. Gheorghiu, Câmpina, 1924 

 Istoricul învăţământului profesional de petrol din Câmpina: 1904 – 2004, Gheorghe 

Stanciu, 2004 

 

 

 

 

Trasee turistice din zona Câmpina 

Situarea localităţii în plină zonă subcarpatică, la confluenţa văilor Prahovei şi Doftanei, face 

ca oraşul cu vechi tradiţii turistice şi împrejurimile sale, să fie şi azi apreciate şi frecventate, de 

foarte mulţi vizitatori veniţi din toată ţara. 

 

TRASEUL DESCRIERE 

Traseul Muscel – 

Voila – Șotrile 

Primul punct de atracţie de pe acest traseu este reprezentat de « satul 

de Vacanţă », situat pe dealul Muscel, în plin soare, la altitudinea de 

560 m în imediata apropiere a zonei de agrement « Fântâna cu 

cireşi ». De aici, din acest « sat de vacanţă », se poate admira 
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panorama întregii terase a Câmpinei, inclusiv panorama munţilor 

Bucegi. La câteva sute de metri, începe pădurea Voila, care conferă o 

atracţie în plus. După circa 5 km de mers prin pădure, se ajunge în 

comuna Şotrile situată la o altitudine de aproximativ 800 m. Înainte 

de a pătrunde în comuna Şotrile, se poate face o scurtă plimbare până 

pe vârful Cucuiatu (826 m), cel mai înalt vârf din zona Câmpinei. 

 
Traseul Văii 

Doftanei 

Valea râului Doftana ce mărgineşte flancul estic al terasei Câmpina, 

oferă excursii deosebit de plăcute, mai ales de când s-a construit 

barajul şi lacul de la Păltinoasa. Dacă în trecut această vale a râului 

Doftana, era mai puţin cunoscută, şi folosită mai mult ca legătură 

pentru exploatările de pădure, azi este deosebit de frecventată, atât de 

câmpineni, cât şi de excursionişti din întrega ţară, atraşi de pitorescul 

ei deosebit. Este de menţionat şi faptul că în urmă cu câteva secole, şi 

pe valea râului Doftana, se realiza un trafic comercial cu 

Transilvania, comuna Teşila fiind şi ea un punct de vamă, chiar dacă 

era numai o cale secundară de legătură. 

Traseul Câmpina 

– Băile Telega 

Ocnele de sare de la Telega au constituit din vechime şi un loc de 

detenţie pentru haiducii şi ţăranii răzvrătiţi, dintre care menţionăm pe 

cunoscutul haiduc de la începutul secolului trecut – Iancu Jianu. 

Aceste băi sunt recomandate pentru afecţiuni reumatice, neurologice 

şi ginecologice. Un alt obiectiv important este « Muzeul Doftana ». 

Deschis publicului în luna noiembrie 1949, în fostul penitenciar 

Doftana, de tristă faimă, loc de detenţie pentru foarte mulţi luptători 

pentru libertate şi progres. Penitenciarul Doftana, supranumit « 

Bastilia României » a fost construit între anii 1894-1897, după 

modelul unei închisori din Belgia. Clădirea este împărţită în 8 secţii, 

numerotate alfabetic de la « a » la « h ». cea mai cunoscută şi mai 

sumbră a fost « Secţia H », în care deţinuţii niciodată nu vedeau 

lumina soarelui. Distrusă la marele cutremur din 10 noiembrie 1940, 

sub zidurile ei prăbuşite şi-au găsit sfârşitul un număr de 15 

încarceraţi.În prezent penitenciarul este în ruină și nu a mai fost 

reconsolidat după 1989. 

Traseul Câmpina 

– Brebu 

Începând cu jumătatea secolului al XVII-lea, Brebu devine reşedinţă 

domnească de vară datorită lui Matei Basarab, care, şi el, s-a simţit 

atras de farmecul acestor locuri. El îşi construieşte aici o reşedinţă 

formată din casă domnească, mănăstire, zid de incintă şi turn de 

intrare. Ridicarea acestor construcţii a început în jurul anului 1640. 

Tot acest complex se află situat în centrul comunei. Folosit iniţial ca 

locuinţă domnească de vară, fosta reşedinţă adăposteşte astăzi un 

deosebit de interesant muzeu al epocii « Matei Basarab – Constantin 

Brâncoveanu ». Ieşind din complexul arhitectural, un alt punct de 

atracţie este reprezentat de lacul din spatele muzeului. Format prin 

dizolvarea straturilor de gips şi sare din platforma terasei Brebu, lacul 

are o suprafaţă de aproape 4 ha şi o adâncime de 12 m şi este umbrit 

de o pădure de conifere. 

Traseul Câmpina Monument de arhitectură, schitul Poiana este ctitoria spătarului Toma 
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– Poiana Câmpina 

– Schitul Poiana 

Cantacuzino, cel care a fost nepotul domnitorului Ţării Româneşti Şerban 

Cantacuzino. Pictura ei originală a purtat semnătura cunoscutului şi 

talentatului zugrav Pârvu Mutu. Din păcate nu se mai păstrează nimic din 

pictura originală, biserica fiind afectată de cutremure şi mereu refăcută. Nu 

s-au mai păstrat nici chiliile vechi, iar din zidul de incintă se mai păstrează 

doar urme. Se mai pot vedea doar zidurile vechiului beci cu bolţile sale 

subterane. Edificiul atrage prin supleţea liniilor arhitectonice şi prin 

ornamentaţie 

Traseul Câmpina 

–Floreşti –Micul 

Trianon 

 

  
Se pot menționa și o serie de evenimente organizate la nivelul municipiului Câmpina 

ce se pot înscrie în turismul cultural și sportiv : 

 

 

CASA TINERETULUI Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

  Sărbătorirea Zilei Mărţişorului (spectacol); 

  Ziua îndrăgostiţilor (spectacol); 

  Concurs artistic cu două faze: licee şi şcoli generale; 

  Sărbătorirea zilei copilului; 

  Ziua adolescentului (spectacol); 

  Concursul de creaţie literară: „Roşu vertical”. 

Număr de participanţi la activităţile culturale: 

  anul 2001 – 19.675; 

  anul 2002 – 45.781; 

  anul 2003 – 26.435. 

Buget alocat: 

  2001 – 2, 5 miliarde lei, din care 1, 3 miliarde lei 

subvenţie de la stat; 

  2002 – 2, 8 miliarde lei, din care 1, 4 miiarde lei 

subvenţie de la stat; 

 2003 – 3 miliarde lei, din care 1, 6 miliarde lei 

subvenţie de la stat. 

CASA DE CULTURĂ 

„GEO BOGZA” 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

  Carnavalul primăverii – spectacol dedicat „Zilei Femeii”; 

  Cenaclul literar – „B.P. Hașdeu”; 

  Hora Prahoveană – ajunsă la a 13-a ediţie; 

  Universitatea Populară „B.P. Hașdeu” (cursuri tehnice şi 

artistice); 

  Galele APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi 

Editurilor din România); 

  Festivalul de Colinde; 

  Spectacole de teatru; 

  Ansamblul folcloric „Ghiocelul”; 

Buget alocat: 250 milioane lei/an pentru activităţi culturale. 
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MUZEUL MEMORIAL 

„NICOLAE 

GRIGORESCU” 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

  expoziţii temporare cu lucrări de patrimoniu, în 

colaborare cu muzeele de artă din ţară. 

Buget alocat: 

   2001 – 1 miliard lei; 

   2002 – 500 milioane lei; 

   2003 – 500 milioane lei; 

Număr de vizitatori: 

   2000 – 11.000; 

   2001 – 12.500; 

   2002 – 10.340. 

MUZEUL MEMORIAL 

„B.P. HAȘDEU” 

 Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

 Zilele B.P Hașdeu; 

  Sărbătoarea celor două Iulii; 

  În Memoriam: Iulia Hașdeu; 

  Concerte de muzică clasică; 

  Expoziţii de artă plastică; 

  B.P. Haşdeu – în memoriam – anual în luna februarie. 

Manifestarea cuprinde sesiuni de comunicări ştiinţifice, literatură, 

muzică şi expoziţii de arte plastice şi fotografie.Organizator: Primăria 

Municipiului Câmpina, în colaborare cu Muzeul Memorial „B.P. 

Haşdeu” şi Fundaţia Haşdeu. 

 Sărbătoarea celor două Iulii – anual în luna iulie. 

Manifestarea cuprinde sesiuni de comunicări ştiinţifice, literatură, 

muzică şi expoziţii de arte plastice şi fotografie.Organizator: Primăria 

Municipiului Câmpina, în colaborare cu Muzeul Memorial „B.P. 

Haşdeu”şi Fundaţia Haşdeu. 

 Iulia Haşdeu – în memoriam. Anual în luna 

noiembrie.Manifestarea cuprinde sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

literatură, muzică şi expoziţii de arte plastice şi fotografie. 

Organizator: Primăria Municipiului Câmpina în colaborare cu 

Muzeul Memorial „B.P. Haşdeu”şi Fundaţia Haşdeu. 

Buget alocat: 

  2001 – 1, 076 miliarde lei; 

  2002 – 880 milioane lei; 

  2003 – 1, 05 miliarde lei. 

 Număr de vizitatori: 

  anul 2000 – 16.000; 

  anul 2001 – 18.000; 

  anul 2002 – 20.000. 

  ACTUAL în CREȘTERE 

CLUBUL COPIILOR 

CÂMPINA 

Activităţi de timp liber: 

 Cercuri cultural-artistice (coregrafie, estradă, muzică, 

teatru, pictură, grafică, sculptură, tapiserie, UNICEF); 

  Cercuri tehnico-ştiinţifice şi aplicative(automatică, 

construcţii, electronice, creaţie vestimentară); 
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  Cerc cu caracter sportiv – şahul; 

  Concursuri între cluburi; 

  Expoziţii de pictură, sculptură, măşti, ceramică. 

Numărul copiilor înscrişi anual: aprox. 220 

BIBLIOTECA 

MUNICIPALĂ „DR. C. 

I. ISTRATI” CÂMPINA 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

 expoziţii de carte – temporare şi permanente; 

  lansări de carte; 

  simpozioane, recitaluri de poezie; 

  întâlniri cu scriitori. 

Cititori înscrişi: 

  anul 2000 – 3 790 cititori; 

  anul 2001 – 4 100 cititori; 

  anul 2002 – 4 238 cititori. 

Fond de carte existent: 66 963 volume. 

 Buget alocat: 

  2001 – 670 milioane lei; 

  2002 – 800 milioane lei; 

  2003 – 950 milioane lei. 

BIBLIOTECA DE 

LIMBĂ ENGLEZĂ 

 
 Secţie a Bibliotecii Municipale “Dr. C. I. Istrati” Câmpina 

 Fond de carte existent: 10.750 volume. 

Cititori înscrişi: 

 anul 2000 – 585 cititori; 

 anul 2001 – 600 cititori; 

 anul 2002 – 653 cititori. 

 

PATRIMONIU CULTURAL 

 

 Casa Muzeu „Nicolae Grigorescu”; 

 Casa Muzeu „B.P.Haşdeu”; 

 Casa parohială – fostă stăreţie a schitului „Slobozia”; 

 Biserica „Sf. Nicolae” a fostului schit „Slobozia”; 

 Biserica de la han „Adormirea Maicii Domnului”; 

 Beciurile unei foste prăvălii cu locuinţă de factură sătească; 

 Beciul locuinţei de factură neoclasică; 

 Şcoala domnească; 

 Locuinţa orăşenească dezvoltată – Vila Ştefănescu (Casa cu grifoni); 

 Clubul copiilor şi elevilor – Casa Basic (fost palat al pionierilor); 

 Construcţia Primăriei Municipiului Câmpina. 
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Principalele evenimente desfăşurate în municipiul Câmpina care pot genera şi o creştere a 

activităţii turistice sunt :  

o Ziua municipiului Câmpina - 8 ianuarie  

o Târgul mierii - Expoziţie cu vânzare de produse apicole, spectacol de muzică 

populară, concursuri pe teme apicole, sipozion apicol - 21-22 februarie  

o Târgul micilor meşteşugari  

o Expoziţii cu vânzare măşti, vestimentaţie - 1 iunie  

o Hora Prahoveană - Festival de folclor - 27 şi 28 iunie  

o "Câmpina dragostea mea" - Tabără de artă plastică - 1-14 iulie   

o Sărbătoarea celor 2 Iulii - Sesiuni de comunicări ştiinţifice, literatură, muzică, 

expoziţii de arte plastice şi literatură - 2 iulie  

o "Serbările Toamnei" - Spectacol complex în Centrul Civic Septembrie - Casa 

Tineretului  

o Galele APLER - Sesiuni decomunicări literare - 5-6 noiembrie  

 

 

 

Activităţi culturale susţinute de ONG-uri 
 

Fundaţia Zamolxes  organizează începând cu 1997 Festivalul Tineretului, o acţiune cu 

dublu scop: promovarea tinerelor talente locale din toate domeniile artei şi divertismentului, şi 

aducerea pe scenele câmpinene a unor manifestări artistice susţinute de artişti consacraţi. 

Durează o săptămână, se desfășoară în vacanţa de vară, anual. 

În cadrul Centrului Cultural Zamolxes se organizează întâlniri tematice săptămânale, 

spectacole de Crăciun, concursuri de creație 

Clubul de turism „Silva” din Câmpina organizează anual Concursul naţional cultural-

artistic şi de sport-turism „Lira Prahoveană” 

Clubul de turism „ECO Alpin Caraiman” din Câmpina organizează anual Concursul 

naţional cultural-artistic şi de sport-turism „Lira Primăverii” 

Asociaţia pentru tineret „Octogon" organizează Concursul naţional cultural-artistic şi de 

sport-turism Tabăra de creaţie interjudeţeană,manifestare ce reuneşte tineri talentaţi la 

literatură şi jurnalistică din mai multe judeţe ale ţării.  

Teatrul MIRCEA ALBULESCU– dat în funcțiune în 2014 

 

 Sport și agrement 

Pentru cei care aleg sportul pentru ocuparea timpului liber sau îşi doresc să se plimbe 

într-un mediu natural opţiunile pe care le oferă Municipiul Câmpina sunt următoarele: 

  Dealul Muscel, aflat la nord, cu pista de motocros, aeromodelism, locul preferat al 

celor care folosesc parapanta, deltaplanul, bicicletele de munte, dar şi o zonă tradiţională de 

picnic și festivaluri; 

  Lacul Bisericii, Parcul Central, fostul bulevard -aflat în partea de vest a localităţii; 

 Stadioanele echipelor de fotbal FC Coruna Câmpina şi Dinamo Poiana Câmpina; 

 Sălile de sport de la Colegiul Naţional N. Grigorescu (sală modernă, în construcţie),  

  Grupul Şcolar Energetic, Grupul Şcolar Industrial Construcţii Maşini Nr. 2, Grupul 

Şcolar Forestier, complexul Grup Şcolar Industrial Petrol; 

  Complexul Casei Tineretului, cu ştrand, teren de volei, tenis; 
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 Complexul Petrom, cu ştrand, teren tenis; 

 Complexul Club AS, cu terenuri de tenis şi teren artificial de minifotbal, dotate cu 

nocturnă, pe drumul de ieşire spre Poiana Câmpina; 

  Parc amenajat cu o pistă pentru „rolleri”. 

În municipiu se practică diverse sporturi: fotbal, cu două echipe, din păcate fără rezultate 

notabile; artele marţiale, existând câteva cluburi de karate cu rezultate foarte bune, campioni 

naţionali pe categorii şi membrii în loturile naţionale; motociclismul are reprezentanţi cu 

rezultate în campionatul naţional, iar competiţiile de automobilism, stock sau offroad, atrag 

numeroşi spectatori. 

 Cluburile şcolare încă funcţionează, cu rezultate notabile la badminton, atletism, box 

etc. Se joacă mult baschetul la nivelul liceelor, dar sunt susţinute şi competiţii de şah, bridge, 

tenis, handbal, orientare turistică, tenis de masă etc. Înotul este practicat la nivel de amatorism, 

deşi există un bazin acoperit. 

Concluzionând, sporturile de echipă sau cele individuale suferă prin prisma 

performanţelor şi nivelului de pregătire dar și din cauza resurselor financiare. 

 

Disfuncţionalităţi: 

 •   Bazele sportive nu sunt deschise pentru public (chiar şi contra cost); 

 •   Fonduri insuficiente acordate pentru sport. 

 

Zone protejate prin Legea 5/ 2000 în zona Câmpinei 

–Biserici și ansambluri manastiresti-. Ansamblul Mănăstirii Brebu Comuna Brebu, 

satul Brebu jud.Prahova 

 

Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes national– Câmpina, Brebu, Cornu 

În perioada 2007-2013 a fost realizat proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată 

Câmpina-Predeal – reabilitarea la standarde de coridor a 48 km de linie dublă”, investiție care a 

contribuit la asigurarea condițiilor tehnice pentru circulația trenurilor de călători și marfă cu 

viteze superioare celor pentru care a fost proiectată linia, respectiv 160km/h pentru trenurile de 

călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă. 
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4.2. Analiza altor localități aflate în vecinătatea municipiului Câmpina , incluse în 

studiu 

 

În vederea analizei zonei Câmpina s-au mai cules informații și despre localități ce vor 

constitui platforma pilot de lansare a strategiei de dezvoltare și promovare a turismului 

local .Sursele de informații au fost: materiale multimedia și răspunsuri la chestionarele lansate la 

alte 10 localități legate de Câmpina : Breaza, Băneşti, Brebu, Corbu, Floreşti, Poiana 

Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus,  Telega, Valea Doftanei. 

 

1.BREBU 

 

Comuna Brebu este situată în partea de nord-vest a Județului Prahova, la 7 km nord față 

de municipiul Câmpina și la cca 40 km față de municipiul Ploiești - reședință de județ. Comuna 

Brebu este legată de Câmpina printr-un drum asfaltat, vest-est, de 2 km, continuat cu alți 3 km pe 

direcția sud-nord. La acest cot, se intersectează cu drumul care urcă spre Telega în direcția vest-

est. 

Populația totală a celor 4 sate componente este de 7757 locuitori, din care 7716 locuitori 

sunt ortodoxi. 

ISTORIC. 

Documentele istorice găsite până în prezent atestă existența Brebului în secolele XVI , 

XVII și XIV; ele nu fixează începutul așezării. Deci exista cu mult timp înainte. Brebu apare 

atestat în cronicile brașovene ale schimburilor comerciale cu diferite târguri și sate din Ţara 

Românească în anii 1529, 1530, 1543. Câmpina este atestată prima oară documentar tot în 

acest document în anul 1503  

 
(Prahova – monografie). Potrivit documentelor scrise, acum 450 ani negustorii din Brebu 

duceau mărfuri la Brașov. 

Din aceste documente se observă că, deși ele datează din secolul al XVII, atestă existența 

Brebului de aproximativ 600 ani, respectiv din timpul lui Basarab (1310 -1352). 

    PIETRICEAUA Despre muntele Pietriceaua se vorbește într-un document dat de 

Neagoe Basarab la 1518, prin care intră în stăpânirea lui Dragomir și a fetei sale Neacşa asupra 

anumitor moșii între care și asupra acestui munte. 

    Satul a fost înființat însă se pare că la 1552, când strămoșii actualilor locuitori cumpăra 

muntele de la Radu I. Neagu, iar actul este întărit de Petru Mircea Voievod, precizându-se că este  

făcut de a lor bună voie în fata domniei mele. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Câmpina?uselang=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bãne?ti,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Flore?ti,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Flore?ti,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana_Câmpina,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana_Câmpina,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Provi?a_de_Jos,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Provi?a_de_Sus,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Telega,_Prahova
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    Podu Cheii, ca moșie este menționat în cartea de judecată dată de Mihai Viteazu la 20 

august 1596, prin care întărește propietar în Brebu pe Popa Frateanu și fiul său Baico, spunându-

se: și iar a cumpărat Baico din toată partea lui Oancea de la Podul Cheii. El a fost locuit în 

epoca de piatră, dar se pare că nu a existat în timpul lui Matei Basarab. 

 

Obiective Turistice 

o Muzeul de Istorie al secolului XVII, care se găsește în Casa Domnească Matei 

Basarab.  

o Biserica Matei Basarab 

o Biserica Nouă  

o Monumentul Eroilor  

o Fântâna lui Matei Basarab  
o Pictura tâmplei și altarul mănăstirii, lucrată de către pictorul Sava Hentia  

o Pictura și frumoasa sculptură în lemn din interiorul Bisericii Noi. Prima, 

lucrată de pictorul italian,  Marchetti, iar a doua de sculptorul Babic din 

București (1912-1924)  

o Casa pictorului Sava Hentia  
o Pictura veche de pe glafurile ferestrelor descoperite cu ocazia restaurării Casei 

Domnești în 1957-1960.  

o Lacul Brebu, apărut în locul vechii mănăstiri dinainte de 1641, scufundată după 

aceea. 

 

           
 

Trasee turistice 

a) Brebu– Monumentul Eroilor din centrul localității, Biserica Nouă, lacul cu 

împrejurimile sale, prin „coada lacului” se ajunge la sipot și băile de sare, și excursia se termină 

la Complexul Muzeal „Matei Basarab”.  

b) Brebu– Grădina boierească, se coboară pe potecă până la râul Doftana, de aici se pot 

urma două trasee: primul pe lângă fabrica de cherestea spre Voila, Muscel, „fântâna cu cireși” 

ajungi la Câmpina (1h și 30 min de mers pe jos), al doilea, după ce traversezi puntea de peste 

Doftana, o iei la dreapta pe lângă barajul de la „Captare”, până la Lunca Mare, iar de aici 

traversezi iar Doftana și ajungi pe malurile Brebului aproape de Cheile Brebului.  

c) Brebu-Teiş, la ieșirea din Brebu spre Pietriceaua se urcă în stânga pe lângă islazul 

comunal și se ajunge într-o superbă pădure de tei. De aici se coboară în drumul ce duce pe 

Nemernicu. (2-3 ore mers pe jos) 
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d) Brebu-Valea Măluroasei (4 km). Pădurile de brad și pitorescul ei sălbatic, cu izvoarele 

de apă sărat-iodată, este traseul cel mai la îndemâna și comod. Acces și cu mașina. 

e) Brebu-Valea Lupului, (5 km) cu frumoase poziții pitorești și păduri de brad, Vârful lui 

Găina și Lacoviștea, fostul leagăn principal al brebenilor până la 1864.  

f) Brebu-satul Podu Cheii cu Cheia Brebului (Doftanei), pe aceste locuri s-a făcut 

cărămida pentru întregul complex ridicat de M Basarab și tot aici a pictat Ștefan Luchian, cât a 

stat la Brebu.  

g) Brebu-Telega (6 km) Unde se poate face tratament la Băile Sărate.  

  h) Brebu-Barajul Paltinu (20 km). Traseu acesibil cu autovehiculul, drumul fiind 

asfaltat. sau pe jos, pe poteci spre zona Nemernicu, pe partea stangă a răului Doftana. 

i) Brebu-Pietriceaua-Alunis-Slanic. (26 km) Drum modernizat, asfaltat. 

 

CAZARE BREBU –PENSIUNI  

 

 

 

2.BĂNEȘTI 

 

Băneşti este o comună în judeţul Prahova, Muntenia, România, formată din satele 

Băneşti (reşedinţa) şi Urleta. 

Comuna este aşezată pe râul Doftana, la vărsarea acestuia în Prahova, la aproximativ 

30 km nord-vest de Ploieşti și 3 km sud-est de Câmpina. Comuna este traversată de şoseaua 

naţională DN1, care leagă Ploieştiul (reşedinţa judeţului) de Braşov. Din acest drum, la Băneşti 

se ramifică şoseaua judeţeană DJ100D, care trece prin Urleta şi duce spre Scorţeni. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Băneşti se ridică la 5.240 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

5.733 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97, 65%). Pentru 2% din populaţie, 

apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocşi (94, 62%), cu o minoritate de adventişti de ziua a şaptea (2, 98%). Pentru 2% din 

populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. 

 

Istoric 

Atestarea arheologică a locuirii în zonă, exemplificată prin aşezări (sat Silişte) şi 

complexul ritual de cult de pe dealul Domnii, începând din secolul II înainte de Hristos, dovedit 

prin cercetare sistematică, arheologică. La Stiubeu există material hallstatian, de asemennea dacii 

sunt prezenţi la: Stiubeu, Ciobu şi Podu Odăii, dovedind şi modul de folosire a terenurilor 

naturale în timp şi spaţiu.  

La 1898, reşedinţa comunei era satul Urleta şi făcea parte din plaiul Prahova din judeţul 

Prahova, având 1433 de locuitori, câte o biserică în fiecare sat şi o şcoală în Băneşti, înfiinţată la 

1859 şi în care învăţau 98 de elevi (dintre care 4 fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează în 

plasa Prahova a aceluiaşi judeţ, cu satele Băneşti şi Urleta, având 1703 locuitori. 

În 1931, Băneşti a devenit comună suburbană a comunei urbane Câmpina, în vreme 

ce satul Urleta a fost transferat comunei Mislea. 

În perioada anilor 1946-1950 Urleta are administraţie de sine stătătoare fiind recunoscută 

comună
 
. Ele au făcut parte după 1950 din raionul Câmpina al regiunii Prahova şi apoi (după 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/România
https://ro.wikipedia.org/wiki/Băne?ti,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Urleta,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Doftana,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie?ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra?ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Scor?eni,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensãmântul_popula?iei_din_2011_(România)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământul_popula?iei_din_2002_(România)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământul_popula?iei_din_2002_(România)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Români
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodoxã_Românã
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adventistã_de_Ziua_a_?aptea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Prahova_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Prahova_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
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1952) al regiunii Ploieşti. În anul 1968, satele Bănești şi Urleta devin iarăşi asociate în aceeaşi 

comună Băneşti, cu reşedinţa în satul Băneşti. 

Deşi comuna Băneşti nu se constituie ca o sursă în sine de turism şi agrement, din 

acest punct de vedere situaţia actuală poate fi privită din perspectiva municipiului 

Câmpina, comuna Băneşti reprezintă o zonă suburbană a acestui municipiu, din 

perspectiva apropierii de obiectivele turistice ale Văii Prahovei.  

Un traseu care dezvăluie un peisaj deosebit este traseul Băneşti – Telega (3 km). Acest 

traseu se desfăşoră pe lângă muntele Ciobu, locul descoperirii unor obiecte de ceramică ce 

reprezintă mărturii ale unei vechi aşezări dacice. În comuna Telega există rămăşiţele unei vechi 

exploatări de sare – Ocna Telega – centrul de tratament Băile Telega, înfiinţat în timpul reginei 

Maria şi închisoarea Doftana (construită între anii 1894-1897), o clădire impresionantă construită 

din blocuri de piatră. Acest traseu poate continua spre Valea Doftanei, unde se află lacul de 

acumulare „Paltinu”, de asemenea un obiectiv care impresionează prin frumuseţea peisajului. 

 

Turism cultural, religios, educațional 

Dintre personalităţile culturale, care aparţin comunei Băneşti, putem aminti pe poetul 

Simeon Stolnicul (1905-1966), pe Marin Constantin, dirijorul corului „Madrigal”, dar şi pe 

tânărul scriitor Sorin Stoica, răsplătit în anul 2007 cu premiul Academiei Române pentru 

proză.În cadrul comunei se organizează anual două festivaluri: Festivalul de muzică folk –OM 

BUN şi Festivalul cireşelor, VREMEA COLINDELOR, care au devenit prezenţe obişnuite în 

cadrul vieţii culturale din zonă. Printre activităţile culturale cu caracter repetitiv mai putem 

enumera: editarea şi publicarea ziarului local, Buletin informativ al comunei Băneşti şi concursul 

de cultură generală,, Cine învaţă, câştigă. Ansamblul folcloric „Floare de cireş” înfiinţat în anul 

2005 a devenit o prezenţă permanentă la evenimentele culturale din zonă. 

Ca şi patrimoniu arhitectural putem enumera Podul de piatră peste râul Doftana, construit 

în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (sat Băneşti). 

Spiritualitatea creştin – ortodoxă din comună este reprezentată prin cele 2 biserici, 

„Biserica Adormirea Maicii Domnului”, sat Băneşti şi „Biserica Mihail și Gavril”, sat Urleta 

ambele prezentându-se într-o stare foarte bună.  De asemenea, în satul Urleta mai există şi 

Biserica de lemn „Sf. Voievozi” construită în 1760, reprezentând monument istoric pentru 

comuna Băneşti. 

            În comună funţionează o bibliotecă publică care dispune de un număr de 9225 de volume, 

având 895 de cititori înregistraţi. Pe lângă serviciul de tranzacţii de împrumut individual, în 

cadrul bibliotecii se desfășoară şi alte activităţi cu caracter cultural printre care:  

 Manifestări culturale şi concursuri cu ocazia aniversării sau comemorării diverselor 

personalităţi ale literaturii române;  

 Expoziţii de pictură;  

 Concursuri de cultură generală;  

 Manifestări cultural-artistice şi sociale cu ocazia zilelor de 8 martie;  

 Coordonarea activităţii Ansamblului folcloric „Floare de cireş”;  

 Editarea şi publicarea ziarului local. 

În comună există un frumos monument: monumentul Aurel Vlaicu – Aurel Vlaicu, în 

încercarea sa de a trece Carpaţii şi-a găsit sfârşitul în comuna Băneşti. 

 

CAZARE  PENSIUNI   

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie?ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie?ti
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3.BREAZA 

 

Breaza este „poarta văii Prahovei”, „un oraş-grădină”, „al şcolilor şi sanatoriilor”, este 

„Davosul României”, „Sectorul 7 al Bucureştiului”, „capitala golfului românesc” sau cel puţin 

câte ceva din toate acestea.  
 

Râul Prahova străbate localitatea de la nord la sud, despărţind cartierele Podu Corbului, 

Nistoreşti şi Frăsinet situate de-a lungul lui DN1, pe stânga râului, de restul oraşului situat pe 

dreapta râului, în lungul DJ101R. 

În Breaza se poate intra din DN1 Bucureşti-Braşov, localitatea fiind foarte accesibilă 

datorită existenţei a patru benzi de circulaţie, de la Bucureşti până la intrarea în Comarnic, oraş 

situat la nord. La sud, Breaza se învecinează cu municipiul Câmpina, la est cu comuna Cornu, la 

vest cu comunele Adunaţi şi Țâlea.  

O altă cale de acces este calea ferată Bucuresti-Brasov, la gara Breaza sau haltele 

Nistoresti şi Breaza Nord. 

Oraşul Breaza, datorită poziţiei pe coordonatele geografice şi altitudinii (500 -550 m), are 

o climă temperat continentală moderată, de deal. 

 

 

 

 

 

Monumente istorice și de artă 
 

 

 
Biserica cu Hramul Sfântul Nicolae, aflată la intersecția străzilor Republicii și Gării, a 

fost ctitorită în 1777 de domnitorul Alexandru Ipsilante. Ridicată pe temelie de piatră, ea este 

împodobită la exterior cu medalioanele sfinților. Această biserică a fost declarată monument 

istoric pentru arhitectura și pictura ei interioară și exterioară, dar și pentru vechimea sa  de peste 

două secole. 

Conacul „Toma Cantacuzino” este așezat în parcul central al orașului, fiind ctitorit de 

spătarul Toma Cantacuzino în secolul XVII. Pe la acest conac s-au perindat personalități ca: 

scriitorul Ion Ghica, Grigore Alexandrescu, scriitoarea Anne de Noailles-nascuta Brancoveanu, 

Martha Bibescu. 
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Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” a fost construită în anul 1830 de către slugerul 

Nicolae Saegiu. Pe interior, pictura în tempera făcută de către Radu Vintilescu a fost parțial 

restaurată de pictorul Călinescu în anul 1963. Biserica se află la intersecția străzilor Erou Colonel 

Dr.Popovici cu Sunătorii. 

 

 
 

 

 

 

Biserica cu hramul „Schimbarea la față” construită în 1892 pe locul altei biserici mai 

vechi, se află în Capu Câmpului. Este pictată în ulei, are două turle iar catapeteasma este din 

lemn. 

 Monumentele „Cinstiți memoria înaintașilor” situate pe strada Gării, strada Republicii și 

strada Sunătorii sunt înălțate de sculptorul brezean Tudor Gheorghe. Portretele în bronz realizate 

de artist ne prezintă înaintași de seamă ai Brezei. 

 Monumentul eroilor din Gura Beliei-Breaza are forma unui obelisc cu un vultur. El a 

fost ridicat în memoria tuturor ostașilor români căzuți de-a lungul timpului pentru întregirea 

neamului. 

Monumentul eroilor neamului din Gurga Breaza de Sus a fost construit în 1930 pe 

dealul Gurga, la 743 m altitudine. Este o cruce de 11 m înălțime ridicată în memoria eroilor 

căzuți în Primul război mondial (1916-1918). 

            Grupul statutar col. Popovici cu copiii situat în cimitirul din strada Eternității 

 

CAZARE - pensiuni, case de oaspeți, Complex Lac de Verde 

 

4.CORNU  
 

Așezată în nord – vestul judeţului Prahova, pe valea de mijloc a râului omonim, la o 

altitudine de 500-600 m, comuna Cornu se învecinează la nord cu Breaza-Nistoreşti, la sud cu 

Câmpina, la est cu Voila şi la vest cu Breaza-Podul Vadului, aflându-se la o depărtare de 90 km-

nord de capitala ţării, 37 km de municipiul Ploieşti şi 70 km-sud de municipiul Braşov. 

Localitatea are o suprafaţă de 15, 1 km, fiind compusă din două sate: Cornu de Jos şi Cornu de 

Sus.   

Clima este blândă, temperată, lipsită de vânturi şi umezeală. Climatul este comparabil cu 

al staţiunii Breaza şi al staţiunii Davos (Elveţia), fiind indicat pentru tratarea nevrozelor, a bolilor 

cardiovasculare şi respiratorii. La această imagine contribuie şi izvoarele de apă sărată pentru 

cure externe (parc comunal) şi interne (Grădeanu, Ionescu).  
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De sus din vârful Sinoiului, de la altitudinea de 740, 2 m, atât cât măsoară acesta, poţi 

cuprinde cu privirea întreaga panoramă a comunei Cornu şi a împrejurimilor sale. Tot aici este şi 

locul unde poţi constata cum râurile care-i scaldă marginile – Câmpiniţa, la est şi sud, Prahova – 

la vest, Valea Rea şi Bălita – de la est la vest, i-au modelat terasa pe care s-a înfiripat, în timp, 

aşezarea cu nume latinesc. Prima atestare documentară datează tocmai de la începutul secolului 

XVI, în hrisovul din 23 iulie 1514,  emis de domnitorul Neagoe Basarab, în care este amintită 

„moşia Cornu”, într-un context deosebit de grăitor pentru situaţia satului şi raporturile socio-

economice care stăpâneau pe atunci societatea  noastră.    

Din punct de vedere geografic, localitatea este situată la 3 Km de centrul de exploatare şi 

prelucrare a petrolului de la Câmpina şi la 5 km de staţiunea climaterică Breaza. Perimetrul 

comunei Cornu este traversat de afluenţii direcţi al Prahovei, Valea Rea şi Bălita, dar şi de cei ai 

Câmpiniţei şi ai Câmpei. Comuna este traversată de paralela de 45° şi meridianul de 25° şi este 

situată în partea central-vestică a Subcarpaţilor Curburii având un teritoriu administrativ de 1509, 

49 ha şi o populaţie de 4510 locuitori. Comuna este adiacentă Drumului Naţional 1 şi are acces la 

traseul de cale ferată de pe Valea Prahovei prin staţia Breaza, aflată la 3 km distanţă. Astfel, 

comuna se învecinează la nord cu Breaza – Nistoreşti, la sud cu Câmpina, la vest cu Breaza – 

Podu Vadului şi la est cu Voila.   

Relieful comunei Cornu este evidenţiat prin trepte etajate, un pod de terasă, o zonă de 

contact cu Subcarpaţii, precum şi o fâşie îngustă din Subcarpaţii propriu-zişi. Altitudinea în 

localitate variază între 400m în lunca Prahovei şi 741m în Piscul lui Iordan. Denumirile Cornu de 

Sus şi Cornu de Jos se datorează terasei care are altitudini diferite. Terasa de la Cornu este 

delimitată de Valea Câmpiniţei la sud şi de Valea Bătrânei la est, de asemenea cele două văi 

opuse, Valea Oprii şi Valea Rea.   

Un aspect important de semnalat este legat de caracteristicile geologice ale localităţii: pe 

raza comunei se găseşte o varietate de roci sedimentare de tipul conglomeratelor, gresiilor, 

marnelor, argilelor, cât şi depozite aluvionare de tipul bolovănişurilor, pietrişurilor şi nisipurilor. 

Cele mai cunoscute în literatura geologică sunt stratele de Cornu, alcătuite din argile şi marne 

foioase considerate ca rocă-mamă de petrol. Stratele de Cornu reprezintă partea superioară a 

Pânzei de Tarcău, caracterizată prin preponderenţa depozitelor pelitice şi calcaroase. Aceste 

formaţiuni geologice constituie numeroase resurse de subsol cu o importanţă economică mare, 

precum: petrol şi gaze naturale, sare, sulf, pietrişuri şi nisipuri. Resursele de sare sunt 

predominante în zonă, ceea ce contribuie la apariţia unor izvoare sărate şi sulfuroase.   

Facilităţile pentru practicarea turismului au fost create în ultimii ani în comuna 

Cornu, prin investiţii publice susţinute de Primărie şi Consiliul Local. sala de Sport la 

standarde europene finalizată în 2010 în comuna Cornu, are o anvergură naţională sau 

europeană, aceasta putând găzdui o serie de competiţii sportive de renume. Această facilitate 

reprezintă aşadar un argument important pentru practicarea turismului sportiv în localitate şi 

pentru creşterea atractivităţii Comunei Cornu ca destinaţie turistică.   

    

Trasee turistice:  

Localitatea are ca punct de plecare şi de întoarcere numeroase trasee turistice care 

evidenţiază frumuseţea naturii şi a caracteristicilor climatice ale zonei. Există astfel numeroase 

opţiuni din care drumeţul o poate alege pe cea mai potrivită. Prin urmare, pe trasee se pot vizita: 

lacurile sărate de la Telega, Muzeul memorial B.P. Haşdeu, muzeul N. Grigorescu precum şi 

obiective turistice de renume internaţional.   
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Traseele străbat diverse puncte de atracţie, iar avantajele pe care le oferă sunt nenumărate 

atât fizice, cât şi spirituale. Traseul care trece prin Brebu se suprapune unui sector din „Drumul 

Mocanilor”, un vechi drum al transhumanţei. Traseul din Cornu către Posada şi Sinaia 

impresionează prin numeroasele monumente care pot fi vizitate: Castelul Peleş, Cazinoul din 

Sinaia, ruinele şi Muzeul de la Posada, precum şi Comarnic. Un traseu aparte este cel care trece 

prin Ploieşti şi oferă drumeţului ocazia de a vizita numeroase muzee, biserici şi catedrale, 

monumente şi case memoriale. 

Drumul Fructelor are o lungime de 64 de kilometri, leagă 18 localităţi (Adunaţi, Breaza, 

Poiana Câmpina, Cornu, Câmpina, Telega, Scorţeni, Brebu, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, 

Slănic, Teişani, Vălenii de Munte, Drajna, Poseşti, Bătrâni, Stârchiojd), include 28 de popasuri 

turistice şi străbate zona colinară a judeţului Prahova. În Cornu există o îndelungată tradiţie a 

cultivării pomilor fructiferi, iar livezile, peisajele rurale deosebite, rezervaţiile naturale, 

monumentele naturale, dar şi cele antropice (muzee, băi sărate, obiective de artă) contribuie şi 

ele la frumuseţea locaţiilor.   

Comuna Cornu este situată pe bine cunoscutul Drum al Fructelor, drum ce leagă 

optsprezece localităţi prahovene şi punctează 28 de popasuri turistice, menite să-l introducă pe 

turist în lumea tradiţională a satului. Drumul Fructelor este cunoscut pentru faptul că promovează 

comunitatea sătească, sărbătorile şi obiceiurile locale, cu alte cuvinte patrimoniul natural, istoric 

şi arhitectural şi este un circuit tematic cu potenţial de integrare a obiectivelor turistice din 

proximitate.     

Obiectivele turistice din judeţul Prahova, mai precis din Comuna Cornu au valoare 

individuală, însă este nevoie de o abordare integrată, prin care să fie conectate interesele 

economice şi obiectivele apropiate în vederea unei dezvoltări armonioase.  

Prin urmare, mediul economic este în strânsă conexiune cu cel turistic, dar şi cu 

mediul cultural. Situarea pe Drumul Fructelor şi bogăţia patrimoniului cultural ar putea 

reprezenta premisele fructificării resurselor naturale şi antropice. Un alt element important este 

apartenenţa comunei în Asociaţia Cele mai frumoase sate din România.   

UNITĂŢI de CAZARE TURISTICĂ  –hotel, 6 pensiuni turistice, centru Bali SPA 

  

5.FLOREȘTI 

 

Comuna Floreşti este situată în vestul judeţului, pe malurile Prahovei. Prin extremitatea 

nord-estică a comunei, trece şoseaua naţională DN1, care leagă Ploieştiul de Braşov. Din aceasta 

se ramifică aici şoseaua judeţeană DJ720, care deserveşte comuna şi duce spre vest către 

Filipeştii de Pădure şi mai departe în judeţul Dâmboviţa spre Moreni, Gura Ocniţei şi Răzvad 

(unde se intersectează cu DN72). Din DJ720, la Novăceşti, se ramifică DJ145 care deserveşte 

comuna Măgureni, şi tot la Novăceşti cele două drumuri se intersectează cu DJ101P, drum ce 

duce spre nord la Poiana Câmpina şi spre sud la Filipeştii de Târg.Comuna este străbătută şi de 

calea ferată Ploieşti-Braşov, pe care este deservită de staţia Floreşti Prahova. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Floreşti se ridică la 6.993 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

7.634 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92, 11%), cu o minoritate de romi (2, 

66%). Pentru 5, 13% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (87, 03%), cu o minoritate de penticostali (5, 

81%). Pentru 5, 13% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie?ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie?ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra?ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Filipe?tii_de_Pădure,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude?ul_Dâmbovi?a
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moreni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gura_Ocni?ei,_Dâmbovi?a
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gura_Ocni?ei,_Dâmbovi?a
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Răzvad,_Dâmbovi?a
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN72
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Măgureni,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana_Câmpina,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Filipe?tii_de_Târg,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferată_Ploie?ti-Bra?ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensãmântul_popula?iei_din_2011_(România)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământul_popula?iei_din_2002_(România)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Români
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_România
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodoxã_Românã
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
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Istoric 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna Floreşti făcea parte din plasa Filipeşti a 

judeţului Prahova, fiind formată doar din cătunele Floreşti şi Capul-Roşu, totalizând 723 de 

locuitori. Comuna avea o şcoală înfiinţată în 1879, frecventată de 34 de elevi (din care 7 fete), 

două mori de măcinat grâu şi porumb pe râul Prahova şi o biserică ortodoxă, zidită în anii 1826-

1830 de vornicul Grigore Cantacuzino. Satele Cătina şi Călineşti făceau parte din comuna 

Călineşti, împreună cu aşezarea Siliştea Dealului. Comuna Călineşti avea 605 locuitori, o 

biserică datând din timpul lui Matei Basarab şi o capelă a Mariei Cantacuzino, două mori pe 

Prahova şi o şcoală datând din 1970 în care învăţau 52 de elevi (din care o singură fată). 

În 1925, Anuarul Socec consemnează comunele în aceeaşi plasă; comuna Călineşti, cu sa 

tele Cătina, Călineşti, Novăceşti şi Siliştea, avea 1258 de locuitori,  în vreme ce comuna Floreşti, 

cu satele Floreşti şi Cap Roşu, avea 1051 de locuitori. 

În 1950, cele două comune au fost incluse în raionul Ploieşti al regiunii Prahova şi apoi al 

regiunii Ploieşti. În 1968, comuna Călineşti s-a desfiinţat, şi comuna Floreşti a căpătat 

componenţa actuală, reintrând în componenţa judeţului Prahova. 

 

Monumente istorice 

 

 
 

Curtea lui Gheorghe-Grigore Cantacuzino din Floreşti, monument istoric 

În comuna Floreşti se află patru monumente istorice de arhitectură de interes naţional: 

biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1646, refăcută în 1850 şi în 1897–1898) din Călineşti; 

curtea boierească Mavros-Cantacuzino (1840–1842, astăzi centru de recuperare şi reabilitare 

neuro-psihiatrică) din Cătina, ansamblu alcătuit din conacul Mavros-Cantacuzino, capela 

romano-catolică, un turn de apă, un parc şi monumentul funerar al Mariei Şuţu —grupul statuar 

„Fată pansând un rănit”, el însuşi clasificat ca monument memorial sau funerar; curtea lui 

Gheorghe Grigore Cantacuzino-Nababul (1910–1916) din Floreşti, ansamblu cuprinzând ruinele 

palatului „Micul Trianon”, turnul de apă, parcul şi zidul de incintă; şi biserica „Sfânta Treime” şi 

„Naşterea Domnului” (1887) din Floreşti, cu cripta familiei vornicului Grigore Cantacuzino 

 

TRASEE TURISTICE FLOREȘTI 

Acum Dumul Voievozilor trece prin patru localităţi: Floreşti, Filipeştii de Pădure, 

Filipeşti de Târg şi Ariceşti Rahtivani, unde puteţi întâlni şi vizita 18 obiective turistice, care fac 

parte din patrimoniul cultural şi istoric al Munteniei. Este vorba despre Ruinele Conacului Matei 

şi Toma Cantacuzino din Filipeştii de Pădure, Ansamblul Conacul Mavros Cantacuzino, Capela 

Romano-Catolică, Palatul Micul Trianon şi Monumentul Eroilor din Floreşti, Conacul Pană 

Filipescu, Spitalul Filipeştii de Târg, Pisania Bisericii şi piatra de mormânt a comisului Vintilă, 

Ruinele Palatului postelnicului Constantin Cantacuzino, Crucea Negustorilor şi Moara veche de 

apă din comuna Filipeştii de Târg, dar şi Biserica Sfântul Ilie şi Sfântul Nicolae, Conacul lui 

Tomiţă Vasilescu şi Crucea de Piatră din comuna Ariceştii Rahtivani. 

Localităţile integrate pe Drumul Voievozilor au avantajul de a deţine pe teritoriul lor 

importante puncte de atracţie pentru iubitorii de istorie şi artă. La Târgşoru Vechi, Măneşti, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cap_Ro?u,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sili?tea_Dealului,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie?ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16387
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-a-A-16389
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Cantacuzino_(Flore?ti)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Cantacuzino_(Flore?ti)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16491
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16491
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Brazi, Balta Doamnei, Lacu Turcului, Drăgăneşti şi Gherghiţa s-au descoperit mai multe resturi 

de unelte şi obiecte de ceramică specifice perioadei neolitice, iar la Măneşti – unelte din metal. 

La Tinosu, cultura materială geto-dacică a fost scoasă la iveală de existenţa unei cetăţi datând din 

secolele III-I i.Hr. Rezervaţia arheologică Târgşoru Vechi, situată la circa 10 km sud-vest de 

Ploieşti, se plasează, prin importanţa monumentelor de pe cuprinsul său, alături de 

binecunoscutele rezervaţii arheologice de la Histria, Sarmizegetusa Regia,Sarmizegetusa Ulpia 

Traiana, iar pentru Muntenia este singurul obiectiv din această categorie. La Gherghiţa, Matei 

Basarab (1632-1654) a ridicat o biserică, valoros monument de arhitectură. Constantin 

Cantacuzino, marele postelnic, a construit cel mai vechi palat de pe meleagurile prahovene – la 

Filipeştii de Târg, construit în anii 1635-1641, pe malul drept al Prahovei. Conacul Măneştilor 

din comuna Măneşti, construit de boierii Măneşti în secolul al XVII-lea, transpune vizitatorii în 

urmă cu patru secole. Locuitorii din zonă spun că imobilul ar fi, uneori, vizitat de spiritele celor 

care şi-au petrecut o mare parte din viaţă aici. 

 

CAZARE: 94 HOTELURI, PENSIUNI,  

 

6. VALEA DOFTANEI 

 

Comuna Valea Doftanei este situată în nordul județului Prahova, în zona Carpaților de 

Curbură, pe cursul mijlociu al râului cu același nume. Ea se află situată în partea nordică a 

județului Prahova, între văile Prahova și Teleajen. Relieful muntos al acestei localități este mai 

accentuat către nord, unde este limitrofă cu județul Brașov. Acolo, spre obârșia Doftanei se înalță 

masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia 

Mare și Unghia Mică.  

Privit din depărtare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, seamănă cu o 

piramidă egipteană, implantată parcă dinadins aici în frământatul peisaj carpatin. Tot aici se 

înșiruie munții Patru, Steiasa, Fundurile și o serie de „clabucete” ramificându-se spre sud. 

Cele peste 2.800 de gospodării ale localității (cca. 7.000 locuitori) sunt înșirate ca o salbă 

pe terasele în trepte de o parte și de alta a râului și afluenților săi, pe direcția de curgere nord-sud. 

Este atestată documentar în prima jumătate a secolului al XVI-lea în timpul domniei lui Radu 

Păise (1535 -1545) cu satele Teșila și Traisteni. Prin hrisoave domnești, acele localități devin 

dependente de mănăstirile Mărgineni și Sinaia. 

 

MUZEE 

 

Zona Valea Doftanei a prezentat de timpuriu un anume interes etnografic și popular-

artistic.Muzeele de aici tezaurizează valori inestimabile ale spiritualității oamenilor din zonă. 

Astfel Muzeul de Etnografie și Folclor, deschis în cadrul Căminului Cultural Traisteni, 

înfățișează aspecte ale locuinței țărănești tradiționale de pe Valea Doftanei păstrând obiecte de 

mărturie a meșteșugurilor și tradițiilor populare din zonă:vase de pământ, ștergare brodate, 

ornamente gravate în lemn, traforate, lucrate în relief, fote, ii cu broderii alese elemente autentice 

ale portului popular românesc. 

Muzeul de Arte Plastice deschis în cadrul Căminului Cultural Teșila unește peste 300 de 

opere de artă, multe dintre ele ale unor artiști consacrați, rodul celor XVIII ediții ale Taberei 

Internaționale de creație Plastică Valea Neagră, tabără recunoscută prin participarea artiștilor atât 

din țară cât și din străinătate. 
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Obiective turistice 
 

   

Lacul Păltinoasa Cheile Doftanei Vârful Secariei 

   

   

Ruinele Bisericii Vechi Rezervația „Glodeasa” Tabăra de creație plastică 

   
   
   

CAZARE – 3 pensiuni de 3-4 margarete 

 

7. Comuna Proviţa de Jos  

  

 

Comuna se află de-a lungul râului Proviţa, în vestul judeţului, la limita cu judeţul 

Dâmboviţa. Este traversată de şoseaua judeţeană DJ101E, care o leagă spre est de Câmpina 

(DN1) şi spre nord de Proviţa de Sus şi Adunaţi. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Proviţa de Jos se ridică la 

2.264 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

2.560 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88, 12%), cu o minoritate de romi (10, 

03%). Pentru 1, 77% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (95, 85%), cu o minoritate de creştini după 

evanghelie (1, 15%). Pentru 1, 77% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. 

 

 

           Istoric 

 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna era inclusă în plaiul Prahova din judeţul 

Prahova, fiind formată din satele Drăgăneasa, Piatra, Proviţa şi Proviţa de Jos, având în total 

1560 de locuitori, care se ocupau cu agricultura, dulgheria şi rotăria. În comună se află o şcoală, 
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o biserică ortodoxă şi o moară de apă pentru măcinat pe râul Proviţa. În 1925, comuna, cu satele 

Măgurelele-Negrulăi, Drăgăneasa, Proviţa de Jos şi Piatra, avea 2473 locuitori.  

Comuna a fost arondată până în 1938 plăşii Câmpina a judeţului Prahova, apoi din 1952 

raionului Câmpina din regiunea Prahova şi apoi (după 1952) din regiunea Ploieşti. În 1968 a 

revenit la judeţul reînfiinţat Prahova, în componenţa actuală. 

 

8.PROVIȚA DE SUS 

 

Proviţa de Sus este o comună în judeţul Prahova, Muntenia, România, formată din satele 

Izvoru, Plaiu, Proviţa de Sus (reşedinţa) şi Valea Bradului. 

Comuna se află în nord-vestul judeţului, la limita cu judeţul Dâmboviţa, pe valea Proviţei. 

Este străbătută de şoseaua judeţeană DJ100E, care o leagă spre sud de Proviţa de Jos şi Câmpina 

(unde se termină în DN1) şi spre nord de Adunaţi. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Proviţa de Sus se ridică la 

2.042 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

2.369 de locuitori.Majoritatea locuitorilor sunt români (98, 38%). Pentru 1, 62% din populaţie, 

apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocşi (97, 45%). Pentru 1, 67% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa 

confesională. 

 

Istorie 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna era inclusă în plaiul Prahova al judeţului 

Prahova, fiind formată din cătunele Mânzăul, Moiseni, Proviţa de Sus, Şchiopata, Secăturile, 

Sultanul, Ţaporiştea, Valea Bradului şi Valea Poienii. Avea o populaţie de 1696 de locuitori o 

şcoală înfiinţată la 1857, frecventată de 107 elevi (dintre care 18 fete) şi o biserică datând din 

1629, reconstruită în 1797 şi 1834. Locuitorii se ocupau cu agricultura, creşterea vitelor şi 

fabricarea hambarelor (lăzi) şi a scaunelor, desfăcându-şi produsele la Ploieşti, Bucureşti, 

Giurgiu şi în satele vecine. Fiind comună de munte, satele sale răsfirate au fost reconfigurate de 

mai multe ori; astfel, în 1925, Anuarul Socec consemnează comuna cu satele Proviţa de Sus, 

Şchiopata, Secăturile, Fricoasa (sat preluat de la comuna Breaza de Jos) şi Valea Poienii, având 

pe atunci în total 3152 de locuitori. 

În 1950 a fost arondată raionului Câmpina din regiunea Prahova şi apoi, din 1952, din 

regiunea Ploieşti. În 1964, satele Fricoasa şi Secături au fost rebotezate Izvoru, respectiv Plaiu. 

Comuna a revenit la judeţul Prahova în 1968, la reînfiinţarea acestuia, în configuraţia 

actuală. 

 

Monumente istorice 

În comuna Proviţa de Sus se află biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit 

Proviţa (1620–1629, refăcută în 1787 şi în 1835), monument istoric de arhitectură de interes 

naţional, aflat în satul Proviţa de Sus.În rest, singurul obiectiv din comună inclus în lista 

monumentelor istorice din judeţul Prahova ca monument de interes local este situl arheologic din 

vatra satului Izvoru, unde s-au găsit urmele unei aşezări din Epoca Bronzului. 

 

9.TELEGA 
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Telega se află în zona deluroasă a Subcarpaţilor Curburii, întinsă de-a lungul văii pârâului 

(„gârlei”) Sărata şi pe dealurile dimprejur (Rotunda, Mărtin, Obârşie, Măceş, Recea, Grâuşor, 

Câlinet, Ţânţaru, Ciobu, Plai). Altitudinea medie a localităţii Telega este de aproximativ 550 m. 

Cel mai înalt deal din zonă, Măceş, are o înălţime de 815 m. 

Pârâul Sărata este un afluent al râului Teleajen care izvorăște din zona satului Meliceşti şi 

curge de la nord-vest către sud-est. Datorită poziţionării predominant pe valea acestei gârle, 

Telega este protejată de vânturi puternice. 

Solurile din zona Telegii sunt sărace (argile) şi, în unele locuri, sărăturoase. Datorită 

prezenţei sării în subsol şi a solului argilos, există zone în Telega unde au loc alunecări de teren. 

Prin comună trece şoseaua judeţeană DJ100E, care o leagă spre vest de Câmpina (unde se 

intersectează cu DN1) şi mai departe de comunele din valea Proviţei, Proviţa de Jos, Proviţa de 

Sus şi Adunaţi, şi spre est de Scorţeni şi Băicoi. Din acest drum, la Telega se ramifică şoseaua 

judeţeană DJ214, care duce spre nord-est la Brebu şi Aluniş. 

 

Flora şi fauna 

Dealurile din împrejurimi sunt acoperite parţial de păduri de foioase, în care întâlnim cel 

mai des fagul şi frasinul, dar şi stejarul, teiul, carpenul, paltinul, jugastrul, ulmul. Restul 

dealurilor au fost transformate pe parcursul vremii în fâneţe sau în livezi de pomi fructiferi. De 

departe predomină prunul, producţia artizanală de ţuică fiind una din activităţile specifice 

locului. Dintre arbuştii întâlniţi în zonă, la marginea fâneţelor: cătina, alunul, gherghinul, 

măceşul, călinul, cornul, scoruşul, socul. 

Fauna sălbatică mică e specifică pădurilor de foioase din Muntenia de deal: veveriţe, 

pârşi, viezuri, cârtiţe, iepuri, vulpi. Păsări întâlnite în zona Telegii: cuc, gaiţă, turturea, uliu, 

vrabie, rândunică, piţigoi, ciocănitoare. Din rândul faunei mari, întâlnim mistreţi şi căprioare. 

Foarte rar se semnalează prezenţa urşilor în pădurile din nordul comunei, înspre Cosminele şi 

Pietriceaua. 

 

Resurse naturale 

Sarea 

Comuna Telega a cunoscut perioade de dezvoltare şi declin, strâns legate de exploatarea 

resurselor subsolului: la început sarea, pe urmă petrolul. 

Telega a fost construită în jurul exploatării de sare. Pe toată perioada istoriei pre-moderne 

şi moderne a Ţǎrii Româneşti, până în sec. XX, Telega şi Slănic Prahova au reprezentat 

principalele două locaţii de exploatare a sării, o resursă importantă a economiei tradiţionale. 

Astfel, Telega s-a dezvoltat iniţial pe baza existenţei resurselor de sare din subsolul dealurilor sa 

le. De altminteri, etimologia numelui Telega este legată de mijloacele de transport (telegile) cu 

care se transporta sarea către sud, către Bucureşti şi de acolo mai departe, către Imperiul Otoman. 

Petrolul 

Cealaltă resursă subterană găsită pe teritoriul Telegii şi strâns legată de dezvoltarea sa  

este petrolul. Deşi cunoscut de mai mult timp (păcură), petrolul a început să fie exploatat la scară 

industrială în Telega la sfârşitul sec. XIX. Extracţia de petrol din satul Buştenari a fost prima din 

România şi una din primele din lume. 

Datorită dezvoltării industriei extractive petroliere, Telega a cunoscut un puternică 

dezvoltare pe parcursul primei jumătăți a sec. XX, parte din dezvoltarea industrial-extractivǎ din 

zona Văii Prahovei. În anii '20-'30, Telega şi mai ales Buştenari au cunoscut o dezvoltare 

explozivă, cu puternice accente urbane. Atmosfera acelei perioade, tensiunile dintre viaţa 
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tradiţionalǎ rurală şi dinamismul industrial pe cale de înflorire sunt prezentate în romanul 

Flăcările al lui Radu Tudoran. De altfel, atât Radu Tudoran, cât şi fratele său Geo Bogza sunt 

strâns legaţi de Buştenari, petrecându-şi copilăria acolo.. 

O parte semnificativă din efortul de război german mecanizat din al Doilea Război 

Mondial a fost realizat pe baza resurselor din România, iar la acea vreme schelele din zona de 

Prahova – Dâmboviţa reprezentau majoritatea resurselor. Pentru exploatarea lor s-au construit 

mai întâi rafinăria din Câmpina, mai apoi cea din Ploieşti, ţinte ale bombardamentelor aliate din 

august 1944. O parte semnificativă din petrolul rafinat la Câmpina şi Ploieşti provenea din 

schelele de pe teritoriul Telegii. 

După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, rezervele de petrol au început să 

scadă, în contextul exploatării excesive, până la epuizarea / depletarea lor, în anii '50 de către 

sovietici. În momentul de faţǎ, schelele petroliere din Telega sunt în stare de semi-conservare, 

extrăgând petrol doar în cantități reziduale. 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Telega se ridică la 5.523 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

6.465 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98, 19%). Pentru 1, 56% din populaţie, 

apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocşi (97, 66%). Pentru 1, 59% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa 

confesională. 

 

Istorie 

Telega este atestată documentar din anul 1562, din vremea domnitorului Petru cel Tânăr 

(1559-1568) 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Prahova al judeţului 

Prahova, fiind formată din satele Boşelceşti, Buştenari, Miliceşti şi Telega, cu o populaţie totală 

de 4000 de locuitori. În comună, funcţionau băile sărate Telega-Doftana, mine de sare, un 

penitenciar, două şcoli (în satele Telega şi Buştenari) şi 4 biserici. Anuarul Socec din 1925 

consemnează între satele Telega şi Buştenari cea mai importantă exploataţie de petrol din ţară, 

comuna având în total 7272 de locuitori în satele Buştenari, Meliceşti şi Telega. 

La sfârşitul perioadei interbelice, comuna s-a regăsit în plasa Câmpina din acelaşi judeţ, 

iar în 1950 a fost arondat raionului Câmpina din regiunea Prahova şi apoi (după 1952) din 

regiunea Ploieşti. În 1968 a fost arondată din nou, în componenţa actuală, judeţului Prahova, 

reînfiinţat. 

 

 

Turismul 

Telega se află în zona de influenţǎ economică a oraşului Câmpina, unde se află 

majoritatea locurilor de muncă a locuitorilor din Telega. Agroturismul şi turismul balneo-

climateric au existat în stadiu incipient încă din anii '70, dezvoltându-se în jurul Băilor Telega 

(lac salin apărut pe una din fostele guri de ocnă) şi al pitorescului împrejurimilor. Dezvoltarea 

agroturismului a beneficiat – şi beneficiază în continuare – de apropierea de Bucureşti şi de 

poziţia să  la începutul Văii Prahovei. Cu toate acestea, agroturismul nu este dezvoltat la nivelul 

altor zone din împrejurimile apropiate (Brebu) sau medii (zona Rucăr – Bran), nefiind exploatat 

întregul sǎu potenţial. În schimb, apropierea de Bucureşti a dus la dezvoltarea sectorului 
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imobiliar. Un număr însemnat de bucureşteni achiziţionând case de vacanţǎ pe dealurile Telegii, 

începând cu anii '70. 

 

Închisori şi ocne de sare 

Telega a devenit cunoscută în trecut şi pentru închisorile sale. La început, oamenii erau 

trimişi la muncă silnică la exploatarea sării („la ocnă”). Acest tip de pedeapsă a fost aplicat până 

în secolul XIX. Ocna Telega avea pe lângă ea şi o închisoare cu două despărțituri: una pentru cei 

cu condamnări limitate, alta pentru cei condamnaţi la moarte sau la muncă silnică pe viaţǎ. De 

aici, termenul de pușcăriaș se confundă cu cel de ocnaş. La Telega a fost întemniţat şi haiducul 

Iancu Jianu. Acesta evadează în 1816. O referinţǎ cinematografică a acestei întâmplări poate fi 

găsită în filmul Haiducii al lui Dinu Cocea. 

Între 1894 şi 1896 în zona satului Doftana, pe un platou situat deasupra râului Doftana, a 

fost construită închisoarea cu acelaşi nume. Închisoarea Doftana a funcţionat până în 1940, când 

a fost grav avariată de cutremurul din acel an. Închisoarea este cunoscută mai ales pentru 

perioada interbelică, ani în care la închisoarea Doftana au fost întemniţaţi o serie de deţinuţi 

politici, unii capi ai mișcării comuniste, printre ei Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae 

Ceauşescu. Aceasta a făcut ca ulterior în perioada comunistă închisoarea Doftana să fie 

transformată în muzeu istoric şi loc de pelerinaj ideologic. Printre altele, uneori, copii din zona 

de sud a României erau aduşi la închisoarea Doftana pentru ceremonia de intrare în organizaţia 

de pionieri.În prezent muzeul se află în degradare, urmărindu-se scoaterea la licitație publică 

pentru găsirea de investitori pentru restaurarea acesteia. 

 

           Monumente istorice 

 

În comuna Telega se află (1894–1897), monumentul eroilor, monument istoric de 

arhitectură de interes naţional. 

În rest, alte nouă obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din 

judeţul Prahova ca monumente de interes local, toate aflate în satul Telega. Şapte dintre ele sunt 

clasificate ca monumente de arhitectură: casele Joiţa Ţinteanu (1894–1898), Maria Turcu, Maria 

Brebeanu (sfârşitul secolului al XIX-lea), Virginia Stăncioiu (1902), Nicolae Bucătaru, 

Gheorghe Mocanu (1920) şi Tinca Brebeanu (1930). Celelalte două, clasificate ca monumente 

memoriale sau funerare, sunt două cruci de piatră: una datând din secolul al XVIII-lea, aflată pe 

Uliţa Stoienilor în curtea lui Stoian T. Gheorghe; şi alta din 1853 aflată pe terenul lui 

Drăghicescu Ioan din cartierul Lambeştii de Jos. 

 

Băile Telega 

Încă din anii '30, Telega era renumită pentru băile sale („Băile Telega”). În jurul acestor 

băi s-a dezvoltat turismul balneoclimateric. Caracteristicile fizico-chimice ale lacului central 

Telega, gradul ridicat de concentraţie al sării (clorură de sodiu şi altele) şi stabilitatea apei 

conferă acţiuni terapeutice pentru boli ale aparatului locomotor după cum urmează: 

 manifestări reumatismale degenerative, incluzând artroze (gonartroză, cocsartroză, 

manifestări artrozice la nivelul coloanei vertebrale) şi periarticulare (periartrită la umăr, şold, 

genunchi, bursite, tendinite); 

 sechele post-traumatice; 

 sindroame dureroase de tip neurologic; 

 boli ginecologice (anexită, scleroză chistică, sterilitate) 
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 afecţiuni vasculare periferice: arteriopatie obliterantă-stadiul I şi II, insuficienţă veno-

limfatică (varice la membrele inferioare, edem limfatic); 

 afecţiuni ale căilor respiratorii superioare (rinite, rinosinuzită, faringită) sau bronşită 

cronică. 

Important de menţionat este faptul că proprietăţile curative ale băilor minerale din Telega 

au reuşit să depăşească chiar şi graniţele ţării, fiind recunoscute, în prezent, de Institutul Balnear 

Francez, care confirmă cu tărie faptul că apele cloruro-sodice din regiune, cu o temperatură 

medie de 30 de grade, ocupă locul doi în Europa. Mai mult decât atât, băile minerale Telega şi-au 

câştigat poziţia locului cinci în lume, datorită capacităţii extraordinare de vindecare a numeroase 

boli.  
 

Staţiunea Telega 

 

 Este în comuna Telega, Judeţ Prahova 

 Unitate geografică: Subcarpaţii Curburii 

 Altitudine: 450 m 

Staţiunea Telega este recunoscută pentru apele sărate, cu proprietăţi curative, recunoscute 

în întreaga lume... 

 

 
 

 Trasee amenajate: da 

 Trasee marcate: nu 

 Condiţii de vizitare: vara 

Staţiunea Telega se situează la 35 km de Ploieşti, pe dealurile subcarpatice dintre râurile 

Prahova şi Teleajen, dealuri bogate în petrol, sare şi izvoare sărate şi sulfuroase. 

Încă din secolul al XVI-lea există mărturii ale locuirii de la Telega. De când Domnul 

Ţării Româneşti, Petru cel Tânăr, dă Mănăstirii Mărgineni o parte din satul Telega, în 1562, locul 

este pomenit în documentele din 1568 (când a început extracţia de sare), 1588, 1604, 1702 etc, 

fiind consemnat şi pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino, de la 1700. La Telega s-a extras 

sare timp de peste 330 de ani, până în 1900. 

În anul 1865, s-a deschis salina Doftana, cu un nou sistem de exploatare, prin puţuri cu galerii. 



 107 

Avea două galerii în formă de T: galeria „Carol” (126 m) şi galeria „Elisabeta” (96 m). În 1883, 

sa lina a fost legată de Câmpina printr-o cale ferată. 

            Lacurile cu proprietăţi curative s-au format în locul vechilor ocne, sunt alimentate de 

izvoare şi conţin nămol slab sulfuros. Băile sărate funcţionează încontinuu de 140 de ani. 

Inclusiv Institutul Balnear Francez a confirmat că apele cloruro-sodice din Telega ocupă locul 

doi în Europa şi locul cinci în lume în ceea ce priveşte vindecarea numeroaselor boli. 

Concentraţia de sa re este de peste 270 g/l, iar celelalte conponente ale apei sunt clorură de 

potasiu, clorură de amoniu, clorură de calciu, sulfat de magneziu, bicarbonat de magneziu şi 

bicarbonat de zinc. Apele se folosesc în special pentru tratarea reumatismului. 

Staţiunea are două baze de tratament: cea veche, la lacul Telega şi cea nouă, complexul 

Şoimul, cu lac sărat. Complexul modern oferă turiştilor, pe lângă lacul sărat, cabine de schimb, 

duşuri, zonă de nămol, salină, cazare, terasă, zonă verde, dar şi nisip. Apa lacului are în jur de 30 

de grade Celsius. Intrarea este de numai 10 lei de persoană. 

Localitatea oferă turiştilor ceva inedit: cazarea nu numai în complex, ci şi în butoaie amenajate 

de 1.500 de litri, la preţuri de 100 – 150 lei. 

CAZARE– pensiuni  

 

 

            10. Poiana Câmpina 

 

Poiana Câmpina (în trecut, Poiana, Poiana Sărată şi Poiana de Prahova) este o 

comună în judeţul Prahova, Muntenia, România, formată din satele Bobolia, Pietrişu, Poiana 

Câmpina (reşedinţa) şi Răgman.  

Comuna se află pe malul drept al râului Prahova, în dreptul municipiului Câmpina de pe 

malul celălalt. Este traversată de şoseaua judeţeană DJ100E care spre est duce la Câmpina (DN1) 

şi mai departe spre Telega; şi spre est duce către Proviţa de Jos şi Adunaţi. La Poiana Câmpina, 

din acest drum se ramifică şoseaua judeţeană DJ101P, care duce spre sud de-a lungul Prahovei la 

Floreşti şi Filipeştii de Târg.Prin comună trece şi calea ferată Ploieşti-Braşov, pe care este 

deservită de gara Câmpina şi de halta Bobolia. 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Poiana Câmpina se ridică 

la 4.746 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

5.348 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97, 05%). Pentru 2, 4% din populaţie, 

apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocşi (94, 84%). Pentru 2, 42% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa 

confesională. 

 

Istorie 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna Poiana cuprindea satele Poiana, Bobolia, 

Slobozia, Vrăjitoarea şi Piatra de Sus, făcând parte din plaiul Prahova al judeţului Prahova. Pe 

atunci, în comună exista o şcoală mixtă cu 68 de elevi (dintre care 24 de fete), 5 mori şi o pivă pe 

râul Prahova, o moară pe râul Doftana şi 3 biserici — una aparţinând schitului Poiana construit 

de spătarul Toma Cantacuzino în 1688, una în Bobolia, înfiinţată la 1838 şi una în Slobozia 

înfiinţată de Mihai Cantacuzino, metoh al mănăstirii Sinaia. 

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Poiana în aceeaşi plasă, cu să tele Bobolia, 

Piatra, Poiana, Slobozia şi Vrăjitoarea, cu 2200 de locuitori. În 1931, comuna primeşte pentru 
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prima oară numele de Poiana de Câmpina şi este comună suburbană a comunei urbane Câmpina. 

În preajma lui 1938, comuna a fost inclusă în plasa Câmpina a aceluiaşi judeţ. 

În 1950, comuna a fost arondată oraşului regional Câmpina din regiunea Prahova şi apoi 

(din 1952) din regiunea Ploieşti. să tul Vrăjitoarea a primit în 1964 numele de Pietrişu. În 1968 

comuna Poiana Câmpina a redevenit parte a judeţului Prahova, devenind din nou comună 

suburbană a oraşului Câmpina. În 1989, s-a renunţat la conceptul de comună suburbană, iar 

Poiana Câmpina a fost subordonată direct judeţului Prahova. 

 

Monumente istorice 

Singurul obiectiv din comuna Poiana Câmpina inclus în lista monumentelor istorice din 

judeţul Prahova ca monument de interes local, clasificat ca monument de arhitectură, este fostul 

schit „Poiana” (secolele al XVII-lea–al XVIII-lea) din să tul Poiana Câmpina. 

 

Turism balnear, de recuperare  

În aprilie 2015 s-a făcut recepţia tehnică a Bazei de Tratament Balneologic, 

Fiziokinetoterapeutic şi de Recuperare Medicală din cadrul Centrului Medical San Confind 

Poiana Câmpina. Este vorba, în principal, despre clădirea cilindrică având un acoperiş-cupolă 

care a fost adăugată la imobilul fostului Spital Poiana Câmpina (imobil în care a funcţionat, 

decenii întregi, secţia externă a Spitalului Municipal Câmpina). Imobilul care a găzduit vechiul 

spital, modernizat şi el din temelii de către arhitectul francez Christian Tanascaux, este şi el de 

nerecunoscut prin noua sa  arhitectură şi urmează a fi terminat peste doi-trei ani. Baza de 

Tratament, prin dotările ei ultraperformante şi de ultimă generaţie, este considerată cea mai 

importantă secţie a viitorului Spital San Confind, un fel de Perla Coroanei pentru cea mai 

importantă unitate spitalicească în regim privat din judeţul Prahova.  
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4.3.DIRECȚII DE ACȚIUNE STRATEGICĂ REIEŞITE DIN ACEASTĂ ANALIZĂ 

Din această prezentare reiese ca zona Câmpina are un potențial natural și antropic 

deosebit, care printr-o bună administrare, promovare și organizare poate deveni o 

destinație turistică atractivă pentru turiștii din țară și străinătate, că turismul poate fi un 

factor de creștere economică și de îmbunătățire a nivelului de trai al tuturor factorilor 

economico –sociali ai arealului studiat . 

 

Prin acest studiu s-au identificat mai multe direcții de acțiune regăsite în 

următoarele obiective menționate mai jos: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Centrul de informare și promovare a turismului-Câmpina : 

 

- are ca misiune promovarea Municipiului ca o stațiune turistică cu o valoare culturală, 

istorică, spirituală, economică și religioasă în context european. 

- asigură legătura indispensabilă a localitailor din zonă cu turiștii, realizând informarea cât 

mai obiectivă și completă a acestora, precum și activitatea de promovare a Câmpinei ca 

destinație turistică prin toate mediile disponibile 

- se constituie ca o interfață între agențiile de turism locale și naționale care promovează și 

oferă pachete turistice în țară și străinătate și turoperatorii naționali și internaționali. 

 

Obiective 

1. Crearea unei baze de date cu informații turistice, hoteluri, pensiuni, bed & 

breakfast muzee, mănăstiri evenimente din arealul Câmpinei ... 
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2. Înființarea unor INFOPOINTS de informare și ofertare turistică în localități 

care solicită, incluse în studiu 

3. Editarea de broșuri, pliante, oferte turistice, programe culturale cu tradiții, 

monografia orașului, website distribuite  la hoteluri, agenții de turism: 

4. Achiziționarea unui autocar pentru turul istoric al orașului și împrejurimi, city 

break, – serviciu oferit de primărie cu ghiduri video-aplicaţie pe telefon și audio pt. 

obiectivele istorice: 

5. „.Bike tur de vreme bună”– trasee și programe geo-culturale tradiționale și 

gastronomice 

6. Conceperea unor pachete de turism religios-mănăstiri, biserici 

7. Vizite la muzee– și programe artistice-concerte, recitaluri de cântece și poezie 

8. Programul spectacolelor, târgurilor tradiționale și a altor evenimente locale și 

zonale 

9. Declararea unei zile a spiritualității orasului-Iulia Hașdeu 

10. Organizarea “Sărbătoarii soarelui”– de ziua biodiversității și energiilor 

alternative-sesiune științifică  cu    participare internă și internațională  și premierea 

orașului SMART, cu premii sub formă de week-end sponsorizat de SPA BALI sejur 

promoțional, produse tradiționale pentru  următorii clasați 

11. Atragerea de fonduri UE și UNESCO pentru reconsolidarea cazinoului. 

Monumentelor, parcurilor, muzeelor ce au făcut parte din patrimoniul zonei Câmpina 

12. Organizarea anuală a Taberei de pictura-practica de vară a studenților și 4 

ateliere de creație pt copii de ziua lui N. .GRIGORESCU  

13. Realizarea unei noi monografii cu istoric, evenimente tradiționale, obiective 

turistice, trasee turistice, etc 

14. O bună utilizare/administrare a resurselor pe principiul transparenței și 

informării publiceîn scopul Creșterii/dezvoltării sustenabile/durabile 

15. Dezvoltare/promovare: eco-turism și inițiativă privată IMM 

16. Programe de protecție și conservare, monitorizare, arii naturale 

protejate(ecologie / mediu / biodiversitate)  

17. Diversificarea programelor de cultură, educație, învățământ, pregătire 

profesională:  

18. Reabilitare obiective turistice și culturale locale  

19. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin achiziții (colecții, tablouri...)  

 

 

CIPT– Câmpina va dezvolta următoarele activități: 

 

 Informează gratuit turiștii  despre: 

o obiectivele turistice, posibilitățile de petrecere a timpului liber, excursiile ce pot fi 

realizate în și din zonă; 

o unități de cazare, restaurante, disco, pub-uri; 

o tematica, adresele, programul de vizitare al muzeelor, caselor memoriale, taxele de 

intrare; 

o evenimentele culturale care se petrec în oraș; 

o mănăstirile și bisericile din zonă, precum și programul sărbătorilor religioase; 

o târgurile și expozițiile care au loc în zonă, program și participanți; 
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o locuri de plimbare și recreere; 

 realizează campanii promoționale, conferințe de presă ocazionate de 

lansarea noilor produse turistice, activități PR; 

 actualizează în permanență informațiile; 

 colaborează cu agenții de turism pentru realizarea unor materiale 

promoționale și cu caracter informativ; 

 coordonează și/sau realizează materiale promoționale; 

 coordonează apariția unor monografii și ghiduri ale orașului; 

 participă la târguri și expoziții cu profil turistic în țară și în străinătate; 

 transmite informații cu caracter turistic agențiilor de turism și altor unități 

din domeniu; 

 coordonează rețeaua de ghizi voluntari; 

 inițiază proiecte de colaborare internațională în domeniul turismului. 

Informarea turiștilor se realizează atât la sediul Centrului de Informare Turistică, cât și 

prin telefon, fax sau e-mail. Website 

o inventarierea principalele resurse turistice ale judeţului, alcătuind o bază de date 

reactualizată periodic; 

o informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau 

naţionale; 

o realizarea, întreţinerea şi difuzarea pe Internet a bazei de date turistice pentru vizitatori, 

structuri turistice şi agroturistice, instituţii de cultură, educaţie şi administraţie locală; 

o realizarea reţelelor de puncte de informare turistică –Infopoints  la solicitarea 

localităților intrate în această strategie; 

o conceperea, editarea şi difuzarea de lucrări de specialitate cu caracter informativ din 

domeniul turismului şi pe suport scris, audio-video şi digital: broşuri, pliante, ghiduri, albume, 

hărţi, cataloage, casete audio, filme documentare şi alte materiale în scopul promovării imaginii 

zonei Câmpina; 

o organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de 

activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi 

regionale; 

o informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit. 

 

Iniţiativele orientate către remedierea infrastructurii turistice deficitare trebuie însă 

să fie integrate în strategia de dezvoltare a turismului. Dat fiind că proiectul de strategie 

pentru dezvoltarea turismului în zona Câmpina recomandă, printre principalele direcţii de 

acţiune, organizarea unor circuite turistice pentru a spori atractivitatea zonei ca destinaţie 

turistică printro ofertă integrată, transversal distribuită la agenții de turism, hoteluri și alte 

centre de informare, infrastructura relevantă (de transport şi de informare) trebuie 

dezvoltată pentru a facilita includerea obiectivelor turistice în circuite organizate. 

Dezvoltarea infrastructurii de transport şi informare pentru a facilita organizarea acestor 

circuite turistice presupune: 

a) semnalizarea şi prezentarea obiectivelor pe traseul fiecărui circuit, prin: 

o amplasarea unor panouri informative la fiecare obiectiv turistic din cadrul circuitelor, 

care să furnizeze informaţii despre locul obiectivului în cadrul circuitului şi să descrie pe scurt 

celelalte obiective ale circuitului şi cum se ajunge la ele; 
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o amplasarea unor puncte de informare în proximitatea obiectivelor turistice importante, 

care să pună la dispoziţia turiştilor hărţi şi broşuri pe care să figureze circuitele turistice stabilite 

şi materiale informative care să prezinte obiectivele turistice din cadrul circuitelor, posibilităţile 

de transport şi cazare. 

Amplasarea panourilor informative şi a punctelor de informare lângă obiectivele turistice 

nu va avea doar rolul de a remedia o deficienţă a infrastructurii turistice percepută de operatori şi 

de turişti, şi astfel de a face mai atractive obiectivele turistice, ci şi rolul de a cristaliza poziţia 

obiectivelor în cadrul circuitelor turistice, precum şi rolul de a promova circuitele turistice 

în proximitatea fiecărui obiectiv important de pe circuit, informând turiştii cu privire la faptul 

că obiectivul vizitat face parte dintr-unul sau mai multe circuite turistice. 

Amplasarea punctelor de informare în cadrul circuitelor va putea fi trecută în sarcina 

Centrului de Informare şi Promovare Turistică Câmpina între ale cărui atribuţii va intra 

realizarea reţelelor de puncte de informare turistică – Infopoints,  

b) asigurarea căilor de acces către obiectivele turistice şi reabilitarea, restaurarea 

patrimoniului cultural imobil din cadrul fiecărui circuit, prin: 

o reabilitarea drumurilor care asigură accesul rutier către obiectivele turistice, pentru a 

creşte atractivitatea obiectivelor pentru turişti şi potenţialul lor de a fi intregrate în circuite; 

o construirea unor piste (inclusiv locuri de popas, adăposturi, etc) pentru biciclete lângă 

căile de acces rutier, pe traseele circuitelor propuse; 

o întreţinerea traseelor turistice montane, construirea de refugii montane/cabane, dar şi 

centre de echitaţie; 

o reabilitarea şi restaurarea patrimoniului cultural imobil – obiectivelor turistice cu 

caracter de monument istoric din cadrul fiecărui circuit; 

 

 

 

 

 
 

 

 Pentru a transforma Câmpina în STAȚIUNE TURISTICĂ trebuie avute în vedere 

modificările criteriilor pentru atestarea unei stațiuni turistice,  care erau prevăzute în HG nr. 

867/2006  :  
 

Potrivit unui proiect elaborat de specialiștii din cadrul Secretaritului pentru turism, pentru 

atestarea unei stațiuni turistice trebuie îndeplinite obligatoriu criteriile obligatorii și 75% din 

punctajul maxim acordat pentru criteriile suplimentare, în cazul stațiunilor de interes național și 

50% pentru stațiunile turistice de interes local. 
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 Atestarea stațiunilor turistice se face de către Ministerul pentru Intreprinderi Mici și 

Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (MIMMCTPL) la solicitarea autorităților 

administrației publice locale și se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. 

 Autoritățile administrației publice locale trebuie să  transmită MIMMCTPL o cerere-tip 

și documentația pentru atestarea stațiunii, care să  cuprindă monografia turistică, documentațiile 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, avizate și aprobate, fișa stațiunii turistice şi studii -

documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice şi a specificului ei determinat de 

resursele turistice de care dispune. 

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, autorităţile 

locale care administrează localități sau părţi de localităţi atestate deja ca stațiuni turistice de 

interes local, respectiv național, au obligația de a depune fișa stațiunii turistice conform 

modelului 3 respectiv 4. 

Nedepunerea fişei stațiunii în termenul de 60 de zile va fi sancţionată cu retragerea 

statutului de stațiune turistică a localității sau părții de localitate atestată ca staţiune turistică.  

Conform noii reglementări, atestarea stațiunilor este condiționată de mai mulți factori 

printre care:  

 

 - amplasarea acestora într-un cadru natural fără poluanți;  

 - existența studiilor și a documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali 

de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere 

calitativ și cantitativ;  

-  constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologica și sanitară a factorilor 

naturali de cură;  

 - drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație;  

 - transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește; 

 - asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale-naţionale; 

 - punct de prin ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale-locale; 

 - punct farmaceutic;  

 - amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă;  

 - apă curentă, canalizare, energie electrică; 

 - număr minim de 500 locuri în stațiuni turistice naţionale, 100 în stațiuni de interes 

local, în structuri de primire turistică, din care minim 30% să fie clasificate la categoriile 

de 3-5 stele, cu excepţia campingurilor; 

 - localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, 

posturile de salvare acvatică-salvamar şi posturile de prim ajutor; 

 - localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană de tip 

salavamont; 

 - amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de 

promenandă, terenuri de joacă pentru copii.) 

 - semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare, tipărite, pe 

suport electronic sau web site; 

-  realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei. 
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Criteriile suplimentare de atestare a stațiunilor turistice                                        
 

 

1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să 

oprească în gara care deserveşte staţiunea turistică 10 p 

2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10p  

3. Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar,  

agenţie de turism 10 p 

4. Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală cu minim 40% din 

numărul locurilor existente în staţiune 30 p 

5. Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în 

vigoare 20 p 

6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale 

terapeutice 20 p 

7. Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru 

întreţinere (fitness) 10 p 

8. Parc amenajat 5 puncte pt. fiecare maxim 30 puncte 

9. Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este cazul 5 puncte pt. 

fiecare maxim 30 puncte 

10. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30 p 

11. Amenajări şi dotări pentru  practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal 

etc.) 15 p 

12. Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea 

schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele 

de transport pe cablu corespunzătoare 10 puncte pt. fiecare maxim 50 puncte. 

13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de 

repetabilitate pe bază de calendar 10 pt. fiecare maxim 30 puncte 

14. Centru național de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care 

să deservească exclusiv centrul 30 p 

15. Asigurarea legăturii permanente on-line între structurile de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare turistică 20 p 

16. Canalizare centralizată 50 p 

 

Punctajul minim pentru atestarea stațiunilor de interes național este de 135 

puncte, iar cel pentru stațiunile de interes local este de 90 puncte.  

 

În scopul unei mai bune informări a turiștilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de 

protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părţi ale 

acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate 

pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea 

turistică.  

De asemenea, ministerul poate propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, în 

cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai 

îndeplinește criteriile obligatorii de atestare.  

Evaluarea se va realiza de reprezentanţii împuterniciţi ai MIMMCTPL.  



 115 

NOTĂ: MIMMCTPL – Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și 

Profesii Liberale a devenit în guvernul BOC – Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – 

www.mdrt.ro iar în guvernul Ponta,  Ministerul Turismului și Dezvoltării 

 

 

Avantajele atestării ca stațiune turistică: 

 

a) Facilităţi generale: 

– includerea în catalogul anual al staţiunilor turistice editat de Ministerul Turismului și 

Dezvoltării; 

– prezentarea pe site-ul oficial al Ministerul Turismului și Dezvoltării  

– includerea în toate materialele de promovare editate de Ministerul Turismului și Dezvoltării; 

– includerea în harta staţiunilor turistice editată de Ministerul Turismului și Dezvoltării. 
 

b) Facilităţi specifice staţiunilor turistice de interes naţional: 

– organizarea de Ministerul Turismului și Dezvoltării de evenimente de promovare şi dezvoltare 

a turismului, cu precădere târguri, burse, manifestări expoziţionale, în locaţităţile atestate ca 

staţiuni de interes naţional; 

– organizarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării, de cursuri de formare profesională în 

domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni 

turistice de interes naţional; 

– finanţarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării a programelor de acreditare a 

sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice de interes naţional; 

– finanţarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării a serviciilor în vederea elaborării 

planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional; 

– se acordă prioritate în cadrul programelor speciale de investiţii cu finanţare de la bugetul de 

stat şi din fonduri europene pentru staţiunile turistice de interes naţional. 
 

c) Facilităţi specifice staţiunilor de interes local: 

– organizarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării, de cursuri de formare profesională în 

domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni 

turistice de interes local; 

– finanţarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării a programelor de acreditare a 

sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice de interes local; 

– finanţarea de către Ministerul Turismului și Dezvoltării a serviciilor de elaborare a planurilor 

de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes local. 

Deasemeni urmează să fie emise de către MIMMCTPL norme metodologice de acreditare a 

centelor naționale de informare şi promovare turistică. 

 

Considerăm că obiectivul prioritar îl constituie depunerea unor eforturi conjugate ai tuturor 

factorilor implicați în activitatea de turism  de a transforma municipiul Câmpina într-o DESTINAȚIE 

TURISTCA, atractivă, conform HG 20- 2012, care să  contribuie la dezvoltarea durabilă și sustenabilă a 

zonei, să  atragă cât mai mulți turiști care să  contribuie la crestera încasărilor din turism sub conceptul” 

vacanța dorită în locația potrivită” 

 

 

http://www.mdrt.ro/
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Propunerea de dezvoltarea a unui cluster inovativ în turism în zona Câmpina, ca o formă 

asociativă eficientă între APL, IMM, bănci, agenții și turoperatorii în turism, universități, 

centre de pregătire, consultanță, marketing, etc, poate fi pusă în practică după modelul 

prezentat mai jos: 
 

Abordarea strategiei de tip cluster– MODEL Zona Braşov  

Noţiunea de cluster în turism se referă la o concentrare geografică de companii şi instituţii 

interconectate prin activităţi turistice. Acesta include furnizori, servicii, guverne, instituţii, 

universităţi şi competitori. 

Principalul obiectiv al unui cluster în turism este de a reuni companiile care activează de 

regulă pe cont propriu, pentru a clădi un produs turistic de succes într-o anumită regiune. 

Într-o structură de tip cluster în turism ar trebui incluse serviciile de cazare, de masă– care 

reprezintă elementul static al acestuia, şi serviciile de transport, agenţiile de turism şi 

turoperatorii, serviciile de închiriere maşini– care constituie elemente mobile. 

Clusterul în turism include, pe lângă cazare, masă, divertisment şi diverse atracţii, 

turoperatori şi agenţii de turism, ghizi, servicii de închirieri maşini şi transport turistic, alte 

servicii şi activităţi precum organizaţii şi servicii suport, infrastructură de transport, educaţie şi 

pregătire, consultanţă şi alte servicii de afaceri. Este necesară participarea tuturor actorilor care 

activează în turism, nu doar a furnizorilor de servicii turistice pentru a concepe o structură de tip 

cluster. Guvernul ar trebui să încurajeze şi să finanţeze programe pentru a atrage învestitori 

privaţi, să investească în infrastructură şi promovarea turismului. 

În cadrul destinaţiilor turistice aceste structuri de tip cluster apar de la sine dar trebuie 

susţinute şi dezvoltate pentru a-şi atinge potenţialul maxim. Dezvoltarea acestora ar trebui 

susţinută de o planificare strategică, suportul autorităţilor, investiţii în infrastructură şi eforturi 

comune de marketing. Interdependenţa ce apare la nivelul unei destinaţii între atracţii, servicii, 

transport, informare, promovare, induce nevoia de colaborare şi este evident faptul că dacă 

actorii de la nivelul destinaţiei conlucrează împreună nu au decât de câştigat. 

Satisfacţia turistului nu depinde numai de atracţiile de la destinaţie ci şi de calitatea şi 

eficienţa servciiilor oferite de hoteluri, restaurante, magazine, transport. De aceea, pe o piaţă 

globală în care competiţia este foarte strânsă între destinaţiile turistice, şi în contextul în care 

apar mereu destinaţii noi şi consumatorul îşi schimbă comportamentul, este recomandată 

abordarea unei structuri de tip cluster pentru a deveni şi a rămâne competitive pe piaţă. 

Cooperarea la nivel înalt creează cu succes valoare adăugată atât pentru destinaţia turistică cât şi 

pentru antreprenorul individual. 

Totuşi nu toate destinaţiile turistice formează sisteme de tip cluster; doar atunci când 

ating un nivel de dezvoltare ridicat pot forma astfel de sisteme integrate. Chiar dacă la nivelul 

zonei Braşov există multe parteneriate, nu există o abordare integrată comună care să vizeze toţi 

actorii din turism şi care să se dezvolte în sensul armonizării beneficiilor personale cu cele de la 

nivel de zonă şi să identifice direcţii comune benefice de dezvoltare. Următorul model ilustrează 
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o abordare de tip cluster la nivelul unei destinaţii turistice care este propusă spre adoptare de 

către zona Braşov: 

Competivitatea abordării de tip cluster propusă mai sus depinde de: 

 resursele umane, resursele naturale şi antropice, dezvoltarea infrastructurii 

turistice, accesibilitate şi securitate 

 condiţiile actuale ale cererii: nivel de educaţie, preferinţe şi motivaţii 

 structura mediului privat şi concurenţa 

Strategiile competitive care ar trebui adoptate în interiorul şi în exteriorul clusterului se 

bazează pe cooperarea tuturor actorilor de la nivelul destinaţiei zona Braşov în vederea inovării 

şi diferenţierii experienţei turistice oferite. 

Autorităţile locale joacă un rol foarte important în îmbunătăţirea competitivităţii 

clusterului prin crearea şi menţinerea infrastructurii turistice, acordarea de suport financiar 

proiectelor de investiţii în turism, asigurarea securităţii destinaţiei, conservarea patrimoniului 

natural, istoric, cultural în interiorul clusterului. 

Rolul APL, al universităţilor şi al şcolilor de pregătire în turism în cadrul clusterului sunt 

de a încuraja conceperea strategiilor inovative şi de diferenţeiere pentru destinaţia cluster și de a 

educa şi pregăti resursele umane. 

 

 
 
 

Înfiinţarea unui grup de lucru al părţilor interesate (GLPI) de la nivelul destinaţiei 

(GLPI). 

 GLPI reuneşte organizaţii şi persoane din cadrul destinaţiei, implicate în industria turismului şi 

interesate de aceasta. Pentru a putea aduna suficiente date care să fie utile, va fi esenţial să existe reprezentanţi din 

sectorul privat şi din organizaţiile de gestionare a destinaţiei, sau din partea autorităţii de turism care joacă un 

rol activ în cadrul GLPI. Alte sectoare a căror includere este importantă sunt grupurile comunităţilor, furnizorii 

de utilităţi şi departamentele autorităţii locale responsabile de ocuparea forţei de muncă, creştere 

economică, planificare, zone protejate şi mediu. Coordonatorii locali ai destinaţiei ar trebui să încurajeze 

reprezentanţii din aceste sectoare şi din alte sectoare relevante să se implice, subliniind beneficiile participării atât la 

nivel personal, cât şi pentru organizaţiile pe care le reprezintă aceştia.  

Grupul ideal este suficient de mare pentru a include o gamă diversă de părţi interesate esenţiale, însă nu 

atât de mare încât procesul decizional să fie îngreunat. Coordonatorii locali ai destinaţiei caută o combinaţie 

adecvată de persoane capabile să obţină date relevante şi să influenţeze politicile, fiind de asemenea motivate şi 

angajate în proces. În cazul în care destinaţiile dispun deja de un comitet sau grup operativ care se întruneşte într-un 

scop similar, ar fi indicat să se încerce integrarea activităţii legate de indicatori în domeniul de interes al grupului 

existent (prin explicarea implicaţiilor, obţinerea acordului acestuia şi invitarea altor membri, dacă este cazul).  
 

Întâlnirea Grupului de lucru al părţilor interesate (GLPI)  

Modalitatea cea mai eficientă de a implica toate părţile interesate relevant este de a le 

invita la o întâlnire deschisă sau la un atelier al GLPI. La acest eveniment poate fi prezentat 
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sistemul european de indicatori de turism şi se poate explica relevanţa acestuia atât pentru 

destinaţie, cât şi pentru participanţi. În mod ideal, o astfel de întâlnire ar trebui să se desfăşoare 

într-un loc central din cadrul destinaţiei.  

Întâlnirea reprezintă o ocazie de a oferi membrilor GLPI o imagine de ansamblu asupra 

sistemului şi beneficiilor pe care le va obţine destinaţia în urma folosirii acesteia. Reunirea părţilor interesate 

corespunzătoare din fiecare sector relevant se poate dovedi dificilă la întâlnirea iniţială a GLPI, datorită intereselor 

divergente 
 

Aceste direcții de acțiune propuse se regăsesc în Strategia de dezvoltarea a 

turismului în zona Câmpina, în programele, planurile și prioritățile propuse în ultimul 

capitol. 
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CAP. 5.  ANALIZA SWOT ŞI ANALIZA DIAGNOSTIC ASUPRA 

POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A ZONEI CÂMPINA CA 

DESTINAȚIE TURISTICĂ 
 

           În baza cercetării directe (pe baza de chestionare, discuții cu specialiștii și managerii din 

domeniul turistic, reprezentanți ai autorităților publice locale, alți cercetători) și indirecte (prin 

culegerea de informații din documentația cercetată, surse de pe Internet, literatură de specialitate, 

efectuate asupra Municipiului Câmpina și a celor 10 localități învecinate implicate în acest 

studiu, au fost evidențiate avantajele și dezavantajele elaborării unei strategii de dezvoltare și 

promovare a turismului. Pe lângă analiza SWOT pe 10 domenii, efectuată cu ocazia elaborării 

Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Câmpina, redată mai jos, au mai fost evidențiate și 

alte elemente care pot stimula sau împiedica dezvoltarea turismului în zona cercetată. 

 

5.1.Analiza SWOT din Strategia de dezvoltare locală  a municipiului Câmpina 

pentru perioada 2011-2017-TURISM 

  

PUNCTE TARI Condiţii favorabile pentru dezvoltarea diferitelor forme de turism: 

montan, turism de tranzit, turism de week-end, turism tematic.  

Există un număr destul de mare de trasee turistice care includ şi 

municipiul Câmpina;  

Organizarea unor evenimente în municipiu: târguri, expoziţii, 

manifestări sportive;  

Existenţa unor facilităţi sportive – bazin de înot;  

În anul 2010 municipiul s-a aflat în primele 5 localităţi din judeţ din 

punct de vedere al înnoptărilor şi sosirilor de turişti;  

PUNCTE SLABE Lipsa amenajării traseelor turistice şi a semnalizării corespunzătoare a 

acestora;  

Indicatorii turistici se află pe un trend descrescător;  

Slaba dezvoltarea a structurii de petrecere a timpului liber și a 

infrastructurii de sport 

OPORTUNITĂȚI Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de 

susţinere a turismului (structuri de cazare, promovarea şi semnalizarea 

obiectivelor turistice);  

Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu localităţile 

învecinate;  

Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale;  

Concesionarea terenurilor disponibile pentru diversificarea ofertei 

turistice  

AMENINȚĂRI Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităţilor turistice private sau 

modernizarea celor existente;  

Orientarea turiştilor români către destinaţiile externe; 

Capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor europene destinate 

dezvoltării turistice a autorităţilor publice şi a mediului de afaceri; 

Promovarea de către agenţiile de turism a destinaţiilor turistice 

externe. 
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5.2.Analiza SWOT reieșită din cercetarea directă și indirectă a acestui studiu, realizată 

în Municipiul Câmpina și în cele 10 localități învecinate, care pot susține un pachet turistic 

integrat, o sinergie în valorificarea potențialului turistic

 
 

PUNCTE TARI 

1. Zona Câmpina este așezată pe Valea Prahovei, recunoscută ca fiind zona cu cele mai 

atractive și preferate destinații și stațiuni turistice 

2 Este situată pe DN1, prima zonă pe drumul cel mai frecventat de turiști spre destinațiile 

turistice subcarpatice și carpatice 

3.Este așezată într-o zonă subcarpatică cu un relief blând, accesibil traseelor și excursiilor 

montane pentru orice vârstă. 

4 Din punct de vedere climateric este considerată zona cu cele mai multe zile însorite 

5 În municipiul Câmpina și localitățile învecinate sunt numeroase atracții turistice naturale 

și antropice care pot fi incluse în ofertele turistice ale agențiilor de turism, putând-o enumera 

printre destinațiile turistice atractive  

6.Climatul temperat-continental este favorabil dezvoltării turismului montan, balnear, 

datorită condițiilor optime practicării sporturilor de iarnă, drumețiilor, curelor balneo-climaterice; 

7. Variatele ape curgătoare, cu proprietăți curative –Baile Telege, apele minerale de la 

Cornu și lacul de acumulare Paltinu ar putea fi folosite pentru agrement, sport nautic și turism 

balnear și medical; existența unui bazin de înot și a altor baze sportive, terenuri de fotbal, tenis, 

care pot fi folosite la turismul sportiv, de competiție sau de recreere. 

8. Existența unei vegetații variate și diverse are ca efect dezvoltarea turismului profesional 

și științific datorită valorii lor. Fauna are valoare estetică, recreativ-cinegetica și științifică 

9.Existența unor valori antropice, economice, culturale, monarhale, arhitectonice, 

arheologice, etc care pot deveni obiective turistice pentru organizarea unui turism cultural, istoric, 

religios etc. 

10 Existența unor tradiții gastronomice, o industrie a cofetăriei și patiseriei atestată și 

certificată internațional ce pot constitui motive de organizare a unor târguri, expoziții, zile 

dedicate, evenimente speciale organizate cu ocazia să rbatorilor religioase, etc  

11. Tradițiile etno-folclorice și religioase din zonă, specifice calendarului popular 

românesc, bazate pe existenţa a trei calendare: civil, bisericesc și popular. 

12 Apariția unor noi atracții turistice în turismul medical și de relaxare -Cornu, Poiana 

Câmpinei și a unei zone protejate în turismul cultural religios– Brebu, Bănești. 

13 Existența unei atracții turistice unice în spiritualitatea culturii românești ce-și justifică 

reputația prin efortul managementului local și judeţean-Castelul Iuliei Hașdeu, complexul Brebu 

etc. 
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14. Implicarea în proiectele de reabilitare, reamenajare, consolidare situri, muzee, 

infrastructuri, drumuri, de organizare de conferințe, evenimente și manifestări etno folclorice, 

culturale, etc drumuri tematice –al vinului,al fructelor, etc realizate de Consiliul Județean Prahova 

15. Ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agroturismului. 

16.Realizarea unei ferme piscicole în localitatea Bănești pentru încurajarea agroturismului 

și de asemenea pentru a crea noi locuri de muncă în zonă 

17.Varietate şi diversitate mare a speciilor floristice şi faunistice 

18. Preocuparea Primăriei pentru managementul integrat al mediului și reciclarea deșeurilor 

19.Reabilitarea liniei de cale ferată Câmpina-Predeal – reabilitarea la standarde de coridor a 

48 km de linie dublă 

20. Realizarea șoselei de centură a Ploieștiului și a autostrăzii București-Ploiești 

PUNCTE SLABE 

1. Lipsa promovării turismului și a informațiilor legate de anumite evenimente, obiective și 

atracții turistice din anumite localități poate genera pierderea potențialilor clienți care aleg alte 

destinații pentru a-și petrece vacanța sau week-end-urile, stațiunile din Valea Prahovei fiind destul 

de cunoscute și ofertante; 

2. Lipsa investițiilor și a preocupării dezvoltării unui turism durabil și responsabil 

corespunzător potențialului natural și antropic; 

3  Nivelul de degradare în care se află unele obiective turistice –muzee, baze de tratament, 

echipamente, hoteluri, etc; 

4. Lipsa infrastructurii adecvate unui turism protejat și modern, a indicatoarelor rutiere sau 

marcajelor turistice atât în teritoriu cât și în punctele de informare specializate inexistente, sau la 

serviciile de hostess ale hotelurilor sau în pachetele de oferte integrate turistice; 

5. Existența  unui număr mic de capacități turistice în zonele mai puțin promovate și lipsa 

unor hoteluri sau pensiuni în localități cu valori de patrimoniu unde se poate dezvolta un turism 

religios, cultural,, de recreere și balneo climateric, specific potențialului natural și antropic ; 

6. Căile de acces și mijloacele de transport turistic și de comunicare slab dezvoltate, 

inexistența unor drumuri și echipamente sau amenajări care să  ofere turiștilor siguranță și confort 

în ceea ce privește călătoria, sejurul; 

7. Baza materială (de cazare, de tratament şi agrement) parţial învechită şi deteriorată, mai 

ales din perimetrul rezervaţiei de arhitectură 

8.  Lipsa mijloacelor de transport pe cablu, a parcurilor de distracții, a echipamentelor de 

agrement 

9.  Existența unui număr mic de discoteci, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport; 

9.  Numărul mic de turiști în structurile de primire în raport cu capacitatea de cazare 

existența și imposibilitatea personalului specializat în marketing din cadrul societăţii de turism de a 

atrage cât mai mulţi turişti străini 

10. Valorificarea redusă a potențialului turistic și lipsa materialelor publicitare la recepția 

hotelurlor, panotaje și indicatoare stradale și rutiere, afișaje, promo și spoturi transmise prin TV, 

radio, internet; 

11  Slaba diversificare a serviciilor;calitatea slabă a serviciilor hoteliere, de servire în 

restaurante, la obiectivele turistice; 

12. Lipsa unui personal educat și format în a presta servicii turistice de calitate-personal 

hotelier și gastronomic, ghizi, hostess, promotori, agenți de turism, entertaineri, etc  

13. Lipsa unor centre sau puncte de informare moderne cu echipamente audio-video, 

electronice privind serviciile, obiectivele, traseele, evenimentele turistice din zonă și includerea 
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acestor informații în materiale promoționale distribuite prin hoteluri, restaurante, agenții, internet 

etc. 

14. Lipsa unor structuri de agrement montane, pârtii de schi, esplanade, echipamente 

adecvate. 

 15. Ofertă slabă şi nediversificată a suvenirurilor; 

16.Acces limitat pentru persoanele cu dizabilităţi la numeroase hoteluri şi puncte de atracţie 

turistică. 

17.Inexistența locurilor de campare pentru corturi şi rulote auto și a locurilor amenajate 

pentru picnic. 

18. Numar redus al unor centre şi săli de conferinţe cu facilităţile aferente. 

19. Numărul redus de hoteluri/ capacitate mică de cazare la standarde inferioare; 

20. Insuficienta valorificare și starea de degradare a bazei materiale şi a logisticii în unele 

localităţi în turism.; 

21. Majoritatea restaurantelor din zonă nu au programe de divertisment, prezintă doar un 

meniu în limba română sau sunt închise din lipsă de turişti; 

22. Lipsa unor organizaţii specializate înfiinţate pentru, întreţinerea, reamenajarea și 

permanenta verificare a itinerariilor turistice; 

23. Lipsa unui sistem informatic integrat de gestiune la unităţile hoteliere din staţiune. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

1. Conștientizarea autorităților locale de a se focaliza pe potențialul turistic zonal care 

devine o sursă și o resursă de dezvoltare economică, în această perioadă de criză 

2 Alocarea unor fonduri UE importante în bugetul pe anii 2014-2020 privind dezvoltarea și 

promovarea turismului, în special în zonele defavorizate pentru eliminarea disparităților și 

promovarea imaginii de țară și a identității culturale  

3. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în regiune, realizarea autostrăzii București- Brașov 

4. Modernizarea gamei de servicii oferite și atragerea turiștilor în localități cu tradiție în 

turismul cultural, profesional, balnear, ecologic, agroturistic, religios, istoric, etc pe tot parcursul 

anului, prin organizarea de seminarii, cursuri de scurtă durată, activități de tratament, de cosmetică, 

de dietă și a unor întâlniri de brainstorming, creative și inovative între specialiștii implicați în 

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și în turism. 

5. Dezvoltarea turismului pt tineret prin organizarea de tabere de creație, inovative, 

intercomunitare pentru schimburi de experiență, team building, promovarea bunelor practici în 

turism,  reuniuni și concursuri, festivaluri tematice cu tineri talentați prin organizarea unor 

programe itinerante transfrontaliere și transnaționale. 

6. Organizarea unor festivaluri naționale și internaționale periodice sau ocazionale sau a 

unor manifestări specifice zonei sau anotimpurilor care să  pună în evidență tradițiile culturale, 

gastronomice, meșteșugărești, arheologice, arhitectonice, medicale, balneo-climaterice, etc care să  

promoveze zona și să  atragă potențiali turiști. 

7. Revigorarea turismului cultural, religios, gastronomic,  itinerant pentru cunoașterea unor 

zone cu valoare patrimonială, potențiale destinații turistice și dezvoltarea unor clustere pe valoarea 

adăugată a  colaborării cu industria serviciilor în turism,  colaborarea cu structurile de primire 

turistică, colaborarea cu unități de alimentaţie publică, colaborarea cu companiile de transport, 

colaborarea cu companiile aeriene, activitatea de ticketing, colaborare cu calea ferată 

8. Creșterea capacității de cazare și a facilităților specifice la nivelul orașelor și altor 
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localități pentru a se dezvolta turismul de afaceri, turismul de reuniuni și congrese, team building, 

întâlniri de week-end, școli de vară, tabere și ateliere de creație pentru elevi și studenți, excursii și 

sejururi , SPA, antiaging, balneo climateric pentru seniori interni și din diasporă. 

9. Modernizarea mijloacelor de transport turistic-autocare, cablu, telescaun, gondole, 

minibus– de capacități diferite și diversificarea serviciilor oferite în timpul călătoriei atât pentru 

excursii, transport aeroport, tur de oraș, etc, amenajarea unor trasee montane, de biciclete, 

motociclete, a unor piste de raliu . 

10. Apariția și dezvoltarea unor produse turistice și a materialelor promoționale și de 

informare moderne specifice zonei pentru: turismul religios, istoric, ecologic, automobilistic, de 

echitație, agroturismul, medical– balnear ... 

11 . Conceperea unei strategii de diversificare a serviciilor turistice oferite de agențiile de 

turism, astfel încât să  fie atractive pentru fiecare turist, să  ofere alternative și posibilități de 

petrecere a timpului liber în orice împrejurare și la orice oră din zi incluse în pachete de oferte 

integrate prin mijloace de comunicare proactive. 

12. Ridicarea calităţii serviciilor prestate de resursa umană din turism prin înfiinţarea unor 

centre de formare vocaţională în parteneriat cu centre de educaţie în turism în vederea dezvoltării 

unor competenţe la standarde internaţionale și certificarea acestora conform ISO . 

13  Stimularea investiţiilor private naţionale și internaţionale în vederea dezvoltării 

turismului local prin clustere inovative, bed & breakfast.  

14. Dezvoltarea unor produse turistice noi la nivel internaţional, bazate pe valori 

patrimoniale naturale și antropice, incluzând activităţi speciale moderne apărute în industria 

turismului ca time sharing cu capacităti de cazare clasificate conform standardelor internaţionale,  

e-commerce cu produse tradiţionale și suveniruri de brand pentru promovarea imaginii, a tradiţiilor 

și obiceiurilor locale și internaţionale . 

15. Dezvoltarea unor centre turistice în locuri istorice și zone montane, ca puncte de popas 

în circuite sau ca bază pentru circuite cu crearea unor scene istorice, expoziţii cu costume 

naţionale, unelte și alte descoperiri arheologice,  ce reproduc trecutul și cultura zonei. 

16. Cazarea turiştilor în structuri de primire pitoreşti, de bună calitate, care să  reflecte 

arhitectura și cultura locală, obiceiurile, gastronomia, tradiţiile și organizarea unor seri culturale 

sau a unor evenimente folclorice. 

17. Dezvoltarea turismului transversal, intercomunitar, prin crearea unor trasee-drumuri 

specifice tradiţiilor locale-drumul brânzei albe, drumul ţuicii, drumul vinului, drumul apelor 

minerale terapeutice. 

18. Existenta social media care poate contribui la promovarea brandurilor locale și 

regionale. 

19. Aşezarea geopolitică a zonei Câmpina în Regiunea SUD MUNTENIA, învecinată cu 

cea mai dezvoltată regiune Bucureşti- Ilfov, a 2-a cea mai populată zonă, langă 2 poli de creştere și 

dezvoltare Ploieşti și Piteşti, unde turismul și industriile conexe sunt ariile tematice cu potenţial de 

dezvoltare inteligentă cele mai atractive, alături de industria construcţiilor de maşini, agricultură și 

industrii conexe. 

20. Zonei Câmpina, ca o extrapolare a atuurilor din Regiunea Sud Muntenia i se atribuie un 

mare potenţial de specializare inteligentă în domeniile IT&C pentru dezvoltarea aplicaţiilor de 

promovare WEB, racordarea la oferta turistică naţională și internaţională, rezervări on-line, 

certificare europeană a capacităţilor de cazare. 

21. Zona Câmpina prin dezvoltarea în domeniul turismului cu potenţial ridicat de 

specializare poate contribui la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă sau dezvoltarea de 
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IMM-uri  a unor activităţi din codurile CAEN, ex.: 

CAEN 5510  Hoteluri și alte facilităţi de cazare 

CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 

CAEN 7912 Activităţi ale tour-operatorilor 

CAEN 9001 Activităţi de interpretare artistică  

22. Înfiinţarea Centrului de informare și promovare a turismului Câmpina va fi o interfaţă 

între  potenţialul turistic zonal și agenţiile de turism și tour-operatorii ce vor gestiona oferta 

turistică locală în sensul transformării zonei într-o destinaţie turistică și a municipiului Câmpina 

într-o staţiune turistică cu potenţial de dezvoltare inteligent. 

23. Promovarea unui nou loc de agrement „Lac de Verde“ din Breaza unde s-au amenajat 

terenuri de golf care respectă cele mai stricte standarde mondiale. 

24. Posibilitatea dezvoltării unor forme noi de turism: bungee-jumping, parapantă, 

mountain-bike, enduro, raliuri auto pe serpentinele zonei. 

25. Dezvoltarea de industrii creative pot contribui la promovarea ofertei integrate, turistice, 

a brandurilor locale, a circuitelor integrate și programelor transversal- intercomunitare și a inovării 

unor concepte de produse turistice noi cu valoare adaugată ridicată prin înfiinţarea clusterelor 

inovative în turism; 

26.Dezvoltarea cooperării regionale în domeniul turismului şi crearea unui pol turistic care 

să ofere alternative pe piaţa turistică. 

27. Perspective de colaborare pe probleme specifice (consultanţă, transfer de know-how, 

ridicarea calităţii serviciilor) în cadrul creat de ARE (Adunarea Regiunilor Europei), SUERD, 

fonduri UE ; 

28. Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu oraşe şi provincii din alte ţări: 

Italia, Franţa, Turcia, Moldova, ţari riverane dunărene, etc cu care s-au stabilit programe de 

înfrăţire, cu care se pot realiza proiecte comune pentru: 

o Dezvoltarea pe termen lung a turismului de afaceri, dar şi a celorlalte forme de turism 

(turismul cultural şi de agrement, turismul de tranzit, agroturismul şi turismul ecologic 

etc.); 

o Dezvoltarea municipiului Câmpina, ca un centru de afaceri şi de investiţii, ca o staţiune 

turistică întregind lanţul de staţiuni ale Văii Prahovei. 

o Abordarea unor concepte şi strategii de dezvoltare turistică regională,  proiecte comune în 

cadrul Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia; 

o Valorificarea superioară a potenţialului turistic, amenajarea unor zone de Agrement și a 

unui parc de distracţii, înfrumuseţarea imaginii localităţilor zonei și crearea unui brand 

zonal etc., reprezintă oportunităţi care pot fi exploatate de factorii interesaţi de dezvoltarea 

turismului local; 

29. Oportunitatea finanţării interne şi externe a programelor în care turismul este domeniu 

ţintă din fonduri UE; 

30. Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale – Bucureşti, Budapesta, 

Viena, Berlin, etc; 

31. Cresterea capacităţii de cazare la nivelul oraşelor pentru a se dezvolta turismul de 

afaceri, turismul de reuniuni și congrese. 

32  Modernizarea mijloacelor de transport turistic și diversificarea serviciilor oferite în 

timpul călătoriei. 

33  Apariţia și dezvoltarea unor produse turistice specifice zonei: turismul religios, balnear, 

ecologic, automobilistic,  de lux de echitaţie, de golf,  agroturismul. 



 125 

34.Comercializarea produselor tradiţionale (alimentare, textile, meşteşugăreşti, 

suveniruri cu promovarea brandului local), realizate în serii mici conform cererii de pe piaţa 

turistică locală, natională, internaţională, pot deveni un factor de creştere economică locală.  

35. Stimularea autoritatilor publice locale de a elabora strategii locale de dezvoltare 

durabilă și sustenabilă în care turismul este o componentă obligatorie și a unor master planuri de 

implementare a oportunităţilor reieşite din analizele și studiile efectuate. 

36. Posibilităţi de practicare a turismului de nişă, mai ales pentru turiştii străini cu venituri 

mari: turism cinegetic şi pescuit sportiv, turism de aventură, hobbz, sporturi extreme, combinat cu 

turismul de întreţinere în bazele de tratament ale staţiunii. 

 

AMENINȚĂRI 

1.Lipsa unor planuri naționale și regionale de implementare concrete în domeniul 

turismului și industriilor conexe de dezvoltare durabilă și sustenabilă și a unor strategii de inovare 

inteligentă; 

2. Lipsa unor măsuri de stimulare a investitiiilor în domeniul turismului de nișă; 

3.Management organizatoric neeficient și reflectarea acestuia în raportările statistice locale, 

naționale, regionale, EUROSTAT; 

4.Lipsa profesionalismului în rândurile angajaţilor firmelor care oferă servicii 

necorespunzătoare, conform standardelor de calificare naționale și internaționale; 

5. Imaginea necorespunzătoare alocată României, care afectează cererea turistică 

internațională 

6. Concurența la care zona Câmpinei nu este pregătită, oferită de stațiunile de pe Valea 

Prahovei  

7.Capacitățile de cazare insuficiente și de slabă calitate, lipsa de experiență, lipsa capacității 

investiționale de reabilitare și reintroducere în circuitul turistic a unor atracții locale aflate în 

degradare– Micul Trianon –Floresti, Băile termale –Telega, Muzeul Doftana, etc 

8. Necunoașterea din partea actorilor locali a cerințelor privind confortul, serviciile de 

cazare, masă, transport, agrement de pe piața turistică internațională și lipsa unui efort concentrat 

la nivel național și local de a face o ofertă avantajoasă, la preț concurențial în această luptă de 

cucerire de noi piețe în vederea creșterii numărului de turiști și a veniturilor din turism ca o 

alternativă de creștere economică 

9. Lipsa unor programe de stimulare la nivel național și local a investițiilor în turism prin 

parteneriate public private, clustere inovative, parteneriate tranfrontaliere și transnaționale 

10. Lipsa exercițiului autorităților locale de a crea asocieri intercomunitare puternice prin 

atragerea unor învestitori potenți care să  susțină dezvoltarea eficientă, durabilă și sustenabilă a 

turismului local 

11. Lipsa de experiență a personalului din administrația publică care să  sprijine 

organizațiile de turism în accesarea, implementarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri 

europene. 

12.Preţurile ridicate în raport cu serviciile oferite și alternativele de agrement; 

13.Serviciile reduse de masă la restaurant, braserii, brunch, fast food, de catering, cu 

precădere lipsa unui personal calificat și competent în unităţile de alimentaţie; 

14.Lipsa unor programe integrate de promovare, a unor infopoint-uri pe traseele 

recomandate, a unor centre de informare și promovare a turismului pentru turiștii interesați, a unor 

baze de date electronice centralizate la nivel local postate pe net de selectare a ofertei turistice 

zonale, comparativ cu alte oferte similare din alte zone. 
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15.Degradarea unor obiective turistice existente– Muzeul Doftana, Băile Telega, Micul 

Trianon-Floreşti a unor structuri de cazare și alimentație din Câmpina și lipsa surselor de finanțare 

pentru reabilitarea lor. 

16. Slaba implicare a zonei Câmpina în proiectele de restructurare, reabilitare, restaurare, 

modernizare iniţiate de autorităţile judeţului Prahova prin investiţii locale sau finanţări UE. 

17. Conştientizarea slabă a importanţei turismului pentru economie prin mijloace de 

comunicare locale și naţionale; 

18.Nivel de salarizare neatractiv, care stimulează migraţia forţei de muncă în strainatate sau 

în afara zonei şi din industria hotelieră; 

19. Pregătirea profesională din sectorul hotelier nu corespunde întocmai nevoilor 

angajatorilor și standardelor turistice internaţionale; 

20. Lipsa cursurilor de pregătire profesională în teritoriu (centru de formare profesională în 

turism) 

21. Educaţia insuficientă în şcoli în domeniul protecţiei mediului şi a turismului; 

22. Slaba conştientizare a oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare a carierei în 

industria turismului; 

 23.Lipsa unor structuri asociative între operatorii din turismul local sau a unor clustere 

inovative care să  ducă la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a turismului; 

 24. Lipsa unor parteneriate public-private în scopul dezvoltării turistice pe criterii 

competitive și inovative. 

25. Lipsa unei legislații stabile care să stimuleze și să încurajeze dezvoltarea turismului 

familial prin facilități fiscale ,lipsa facilităţilor acordate investitorilor în turism. 

26. Criza economică cu implicațiile sale asupra bugetelor locale  și asupra veniturilor 

populației,şomajul în unele judeţe ridicat, inflaţie etc 

27. Reducerea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru tratamente balneare;  

28. Lipsa de fonduri pentru investiţii. 
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5.3. Analiza diagnostic realizată pe baza interpretării chestionarelor 

            Chestionarele – în număr de 23 (ANEXATE) au fost folosite în cercetarea directă. 

Analiza diagnostic- fiecare chestionar, cu un număr diferit de întrebări și varianate de 

răspuns au fost distribuite la un eșantion format din  cele 10 primării selectate– BREAZA, 

BĂNEȘTI, BREBU, POIANA CÂMPINA, CORNU, TELEGA, FLOREȘTI, VALEA 

DOFTANEI, PROVIȚA DE SUS, PROVIȚA DE JOS – cu potențial turistic din zona Câmpinei, 

5 hoteluri, 5 agenții de turism, 5 turiști, cu o rată a răspunsurilor de 25 %. 

Din evaluarea selectivă a răspunsurilor se pot evidenția următoarele concluzii: 

 

1. 100% – intervievații au fost de acord cu înființarea CENTRULUI DE 

DEZVOLTARE și PROMOVARE A TURISMUI  

2. Serviciile turistice ce vor fi furnizate de CENTRU - au fost propuse următoarele 

priorități: 

95%– furnizarea de informații turistice pentru agenții de turism, turoperatori, turiști 

• promovarea serviciilor turistice 

• reprezentarea structurilor turistice, în față altor entități 

• suport publicistic și editare materiale 

78%– sprijinirea furnizorilor de servicii turistice în elaborarea materialelor de 

documentare -pliante, broșuri, ghiduri turistice, programe socio– culturale 

 informații despre evenimentele locale, naționale, internaționale 

 organizarea de evenimente pentru promovarea turismului local, a 

tradițiilor, culturii, …. 

65%– organizarea de programe de training, consultanță și informare turistică 

 organizarea unor servicii de public relation și brand pentru creșterea 

reputației furnizorilor de servicii turistice  

52% – culegerea de informații privind nevoile de dezvoltare a activităților turistice pentru 

sesizarea autorităților locale 

 Interfața între agenții de turism naționali și internaționali și cei locali 

 Organizarea de evenimente specific zonei-spiritualitate.Paralela 45 oraşe 

situate la jumătatea emisferei nordice și la jumătatea distanței între 

București și Brașov 

3. Punctajele acordate serviciilor necesare dezvoltării turismului au fost acordate în 

ordinea de mai jos: 

• punctaj maxim (8-10 p)-spatii verzi, hoteluri, restaurant, terase, baruri, liniștea și 

securitatea străzilor, telefon, internet, divertisment, spectacole, servicii bancare, 

schimb valutar 

• punctaj mediu(5-7 p)– canalizare și calitatea apei, parcuri și locuri de joacă pentru 

copii, servicii medicale, parcări, transport public, informații turistice 

• punctaj scăzut (2-5 p)– ghizi, salvamont 

4. Formele de promovare cele mai agreate– 75 %  au propus următoarele: 

o reclamă și publicitate pri mijloace audio video, tv internet 

o relații publice și organizarea de întâlniri cu massmedia 

o participări la târguri și expoziții, seminarii, simpozioane, evenimente speciale 

o spoturi publicitare on line, tv în țară și străinătate 

o bannere și vitrine stradale 
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5 100% au considerat că promovarea unui brand – ca imagine a turismului din zona 

Câmpina este bine venit și să  fie stabilit prin sondarea opiniei publice și concurs de 

creație(ex. Castelul Iuliei Hașdeu) 

6. Produsele propuse ca suveniruri personalizate semnificative pentru promovarea 

turismului au fost: o cană cu stema municipiului, vederi cu atracțiile turistice, magneți cu 

atracțiile turistice, globuri cu castelul Iuliei Hașdeu, cu zăpadă, păpuși îmbrăcate în costum 

național muscelean, etc 

7. 100% sunt de acord ca municipiul Câmpina să  devină stațiune turistică și sprijin 

din partea APL 

8. 85% au considerat că zona Câmpina va avea următoarele avantaje din această 

atestare: 

o Vor crește veniturile la bugetul local din sfera serviciilor 

o Se vor îmbunătăți serviciile edilitare 

o Vor fi atrași turiști din țară și străinătate 

o Se va consolida imaginea municipiului 

o Va crește nivelul investițional 

o Se va dezvolta infrastructura  

o Va stimula producția IMM –uri tradițională, meșteșugărească 

9. 75% au enumerat următoarele avantaje competitive ce –l fac pe turist să  aleagă 

această zonă: 

o zonă subcarpatică benefică energetic, clasificată, după Constanța, cu numărul de 

zile însorite cel mai mare, ferită de furtuni și turbulențe 

o  accesibilă rutier pe DN1,aproape de București, aeroportul Otopeni  

o cu atracții și obiective turistice renumite 

o prima localitate de interes turistic de pe Valea Prahovei 

o aproape de stațiunile turistice de pe Valea Prahovei 

o intensificarea turismului medical, de relaxare, cultural etc 

10. 80% au considerat că următoarele dezavantaje din zonă nu atrag turiștii:  

o lipsa de promovare pe net a obiectivelor turistice și prin agențiile de turism 

o lipsa informațiilor cheie atractive pentru turiști privind capacitatea de cazare, 

prețuri, evenimente, atracții 

o înscrierea obiectivelor turistice în baze de date și portaluri profesionale accesate 

de turiști, inserări în reviste de specialitate, emisiuni radio tv de specialitate 

o participarea la târguri și manifestări cu conținut turistic 

o nr redus de hoteluri, pensiuni, restaurante cu servicii adecvate 

o calitatea deficitară a serviciilor turistice și a managementului gastro– hotelier 

o lipsa unor programe turistice socio– culturale atractive permanente (târguri, 

expoziții, evenimente ale spiritualității zonale, festivaluri, cluburi, muzică  

o Lipsa unor evenimente de renume național și internațional în zonele de atracție 

turistică 

o concurența stațiunilor turistice renumite de pe Valea Prahovei 

 

11. Categoriile de turism propuse de a fi introduse în strategia de turism locală au 

fost– 80%: 

• turism pentru distracție și agrement; 

• turismul spiritual 
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• turism pentru ralaxare și sănătate/balnear; 

• turism cultural/religios; 

 

12. 85% au considerat ca tradiţiile etno folclorice, portul popular specific zonei, 

frumuseţea oamenilor, curăţenia morală reprezintă pentru turiști elemente de referință 

13. Cele mai vizitate obiecive turistice au fost: 

• Castelul Iulia Hașdeu 

• Muzeul Nicolae Grigorescu,  

• Lacul bisericii. 

14. 90 % au acordat următoarele punctaje,  pe o scară de la 1-10, privind aprecierea 

următoarelor servicii turistice în capacitățile de cazare și masă: 

A. Calitatea serviciilor restaurantelor în localitate 7 

B. Relația pe care ați avut-o cu personalul din restaurant 9 

C. Disponibilitatea materialelor de informare turistică, hărți hotel, hostess 5 

D. Calitatea materialelor de informare turistică 6 

E. Marcajele și indicatoarele către obiectivele turistice– 6 

F.Facilități și scutiri pt copii.locuri de joacă, baby sitter– 5 

G. Servicii cameră,  conform clasificare cazare, restaurant-7 

H. Servicii de transport și bagaje .7 

 I. Costul și serviciile de ghidaj de prezentare a obiectivelor turistice vizitate 7 

J: Amenajarea și întreținerea obiectivelor turistice 7 

K. Infrastructura rutieră care asigură accesul spre localitate 8 

L.Infrastructura rutieră care asigură accesul către obiectivele turistice din zonă 8 

M.Raportul preț/calitate al serviciilor 8 

N. Starea clădirii(mobilier, instalații, sanitare, lenjerie, bar,)– 7 

O. Calitatea serviciilor de comunicație(telefon, internet, TV)– 8 

P. Atitudinea angajaților, recepţie– 7 

R. Curățenie, servicii hotel 7 

S. Peisajul/zona în care este amplasat 9 

T. Calitatea meniului din restaurant– 8 

 

15 Lista de motive care fac din Câmpina o destinație turistică a fost enunțată în 

ordinea de mai jos de 75 % dintre intervievați 

Care sunt motivele pentru care aţi ales ca destinaţie turistică judeţul 

Prahova/Câmpina?  
 calitatea factorilor de mediu, ape termale 

 obiceiuri şi tradiţii specifice zonei  

 frumuseţea peisajului  

 liniştea şi calmul colinar 

 istoria zonei  

 preţurile accesibile în comparaţie cu alte zone  

 manifestări tradiţionale locale (ex: Festivalul Ţuicii, Caşcavelei, Mierii, ş.a.) 

 spiritualitatea locului 

 clima însorită 

 apropierea de capitală 

 calitatea produselor de patiserie și cofetărie DELICE-UN BRAND LOCAL 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Nicolae_Grigorescu
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16. 85% din primarii intervievați au fost de acord cu descentralizarea și creşterea 

autonomiei colectivităţilor locale din următoarele motive: 

a..creşterea calităţii serviciilor publice,  

b.creșterea capacităţii de reacţie a administraţiei publice locale la nevoile cetățeanului, ca 

urmare a scurtării lanţului decizional,  

c. simplificarea relaţiei dintre cetăţean şi sistemul administrativ 

d. implicarea mai activă a tuturor factorilor locali în dezvoltarea durabilă a comunităţilor 

locale,  

 e. posibilitatea elaborării de către autorităţile administraţiei publice locale a strategiilor 

specifice locale  

f. atragerea de fonduri europene nerambursabile de către autorităţile administraţiei 

publice locale, pentru reabilitarea infrastructurii unităţilor preluate în cadrul procesului de 

descentralizare,  

g. stimularea competitivităţii și a performanţei între autorităţile administraţiei publice 

locale cu privire la efectele care rezultă ca urmare a exercitării noilor competenţe,  

h. creşterea răspunderii faţă de comunitatea locală, a modului în care autorităţile 

administraţiei publice locale utilizează fondurile publice,  

 

17. 90% din primari au fost de acord că următoarele atribuții să  fie transferate de 

la ANT la autoritățile locale: 

– Clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare; 

– Clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică; 

– Administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic 

– Emiterea avizului de specialitate pentru: 

 a) documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, 

cu regulamentele de urbanism aferente; 

 b) documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea 

construcţiilor noi cu destinaţie turistică;  

c) documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul 

turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care 

modifică funcţia turistică a acestora; 

 d) documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în 

scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic. 

18. 90% din primarii intervievați nu au fost de acord cu descentralizarea 

următoarelor atribuții: 

• Autorizarea turistică a plajelor; 

• Autorizarea turistică a agrementului nautic; 

• Omologarea pârtiilor de schi; 

• Omologarea traseelor turistice montane; 

• Acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică. 

• Emiterea brevetului de turism 

19. 85% APL au fost de accord cu aplicarea următoarelor programe și resurse 

locale specifice zonei în domeniul turismului pentru atingerea următoarelor obiective 

strategice prevăzute de Programul de Guvernare 2013-2016: 
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a.Preluarea modelului de organizare din ţări cu experienţă în turism, referitoare la 

Sistemul de Turism Local pe zone omogene din punct de vedere natural și antropic, pentru a 

valorifica, într-un sistem integrat, resursele locale culturale, agricole, meşteşugăreşti etc.; 

b.Consolidarea experienţelor şi tradiţiilor din turismul românesc (turismul montan, de 

litoral, de tineret, circuitele culturale, turismul rural etc.) prin racordarea lor la tendinţele şi 

practicile europene şi mondiale; 

c.Dezvoltarea şi promovarea produselor turistice cu valoare adăugată (turismul eco, de 

sănătate, de conferinţe şi congrese, cultural etc.); 

d.Introducerea standardelor de calitate în activitatea turistică, care devin principalul 

instrument de control al autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul turismului; 

e.Descentralizarea activităţii de autorizare şi avizări; 

f. Promovarea şi valorificarea avantajului competitiv al unor produse şi servicii româneşti 

(medicale, agricole, IT, industrii creative etc.). 

g. Stimularea turismului românesc, prin : scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 3 

ani pentru investiţii noi, scutirea de impozit pe profit pentru investiţi în turism balnear pe o 

perioadă de 5 ani, scutirea de impozit pe profitul reînvestit, oferirea de facilitaţi fiscale 

operatorilor din turism care obţin eticheta ecologică pentru pensiuni, transformarea litoralului 

românesc în zonă cu statut special. 

20. 95% din primarii din zona Câmpinei au capacitatea administrativă de a aplica 

Principiile strategiei de descentralizare în domeniul turismului dar nu au evaluat și 

resursele financiare, materiale, umane necesare implemementarii planului de acțiune de 

descentralizare a activității turistice la nivel local. 

21. 90% sunt de acord cu înființarea unui cluster inovativ în turism datorită 

următoarelor avantaje: 

• reduc costurile individuale ale fiecărei societăţi din reţea; 

• membrii companiilor pot creşte cifra de afaceri prin oferirea de produse în comun; 

• pot apăra mai bine interesele reciproce bazate pe principii durabile şi competitive; 

• determină colectarea unor sume mari de bani la nivel local/bugetul central, 

generând astfel o evoluţie pozitivă şi competitivă a economiilor naţionale, regionale 

şi locale; 

22. 95% din primarii intervievați cunosc formele sub care poate funcționa un cluster 

în turism și sunt de acord cu implementarea acestuia 

� Geografică: iniţierea spaţială a activităţilor economice clusterizate,  

� Orizontală: exemplu, – sistemul touroperatorilor sau al hotelierilor; 

� Verticală: în clustere pot să existe etape ale procesului de productie– iniţiatorul şi 

executorul final al inovaţiilor; 

� Laterală: -fuzioneaza diferite sectoare– clusterul tip conglomerat; 

� Tehnologică: compatibilitatea ramurilor care utilizează una şi aceeaşi 

tehnologie – clusterul sistemelor de rezervare turistică; 

� Focus: cluster de firme, concentrate în jurul unui centru-întreprindere,  

centru tehnologic sau instituţie de învăţământ; 

� Calitativă: cooperare pentru inovare 
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23. 100 % din chestionați consideră că atracțiile turistice din zona Câmpinei pot 

dezvolta turismul cultural și religios, dar și turismul rural, gastronomic, istoric: 

 Castelul Iulia Hașdeu 

 Muzeul N.Grigorescu 

 Complexul muzeal de la Brebu 

 Mănăstiri și biserici monument, troițe 

 Castelul Micul Trianon 

24. 85 % din primarii intervievați consideră că un plan turistic în baza căruia să se 

acţioneze în practică pentru înfăptuirea Strategiei turistice a zonei Câmpina trebuie să 

cuprindă: 

• delimitarea specificului și tipurilor  de turism pe zone; 

• stabilirea de responsabilităţi structurale, instituționale, eco bio-economice, sociale etc. 

turistice; 

• elaborarea unui buget turistic pe zone și general; 

• factori de marketing, în special de promovare turistică. 

25. 80% Persoanele chestionate consideră că turismul din zona Câmpinei 

corespunde așteptărilor turiștilor și impresionează prin următoarele: 

a) peisajul subcarpatin, relief bun pentru drumeții 

b) climă blândă și zilele însorite; 

c) mănăstirile și castelele din zonă; 

d) datinile și tradițiile locale, festivalurile folclorice; 

e) ospitalitatea și sinceritatea oamenilor și evenimentele legate de să rbatori; 

f) meşteşugurile și obiceiurile gastronomice 

g) spiritualitatea și filozofiile de viață transmise, personalitățile ce au marcat această zonă 

 

Din analiza efectuată reies propunerile strategice pentru elaborarea studiului 

privind dezvoltarea durabilă și sustenabilă a turismului în Zona Câmpina-destinaţie 

turistică,prezentate în cap. 6.  

            Echipa de cercetare formată din executantul Cinaq a depus un efort substanțial pentru 

diseminarea chestionarelor la agenții de turism, hoteluri, restaurantae, la primăriile celor 10 

localitati-BREAZA, BĂNEȘTI, BREBU, POIANA CÂMPINA, CORNU, TELEGA, 

FLOREȘTI, VALEA DOFTANEI, PROVIȚA DE SUS, PROVIȚA DE JOS– incluse în acest 

studiu pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și promovare a turismului din zona Câmpinei și 

de a purta discuții cu autoritățile locale pentru a le informa despre obiectivele cercetării, 

misiunea și oportunitățile de dezvoltare ale turismului ,ca factor de creștere economică locală, 

conform direcțiilor din  strategiile naționale și  strategiei  de dezvoltare locală, unde turismul are 

un capitol separat, pentru a beneficia de programele din MASTER PLANUL NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE A TURISMULUI în PERIOADA 2007-2020. 

 

Stabilirea termenelor de punere în funcțiune, valoarea investițiilor și sursele de 

finanțare interne și externe vor fi subiectul unor studii de fezabilitate comandate de  

Primăria Câmpina  și Consiliul local, care vor aproba lista de priorități propusă, vor 

proceda la prospectarea pieței și stabilirea ofertelor celor mai avantajoase, responsabilități,  

Cinaq putând acorda consultanța necesară pentru definitivarea strategiei și implementarea 

acesteia etc. 
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CAP. 6. PROPUNERE DE STRATEGIE DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ ŞI SUSTENABILĂ ŞI DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN 

ZONA CÂMPINEI 

6.1. Context actual 

Studii de specialitate la nivel naţional au identificat principalele tendinţe ce se 

înregistrează în domeniul turismului, până în prezent şi care se vor amplifica în perspectiva 

anilor 2020, în ceea ce priveşte cererea şi oferta turistică. Printre cele mai semnificative aspecte, 

pot fi menţionate următoarele: 

– un număr mereu crescând de turişti doresc să-şi satisfacă hobby-urile şi interesele lor 

speciale, bazate pe natură, locuri istorice, activităţi economice şi interese profesionale; 

– turismul etnic, reprezentat de cei ce doresc să-şi viziteze locurile unde s-au născut ei sau 

strămoşii lor este în creştere; o latură aparte o formează turismul religios format din persoanele 

care, prin pelerinaje, vizitează locuri sfinte, legate de convingerile lor religioase; 

– creşte cererea pentru noi destinaţii, cu repercusiuni benefice dezvoltării de noi zone sau 

asupra îmbunătăţirii şi extinderii celor existente-turism cultural, agro-turism, ecologic, religios; 

– sporeşte preocuparea pentru menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate şi, în acest 

fel, stimulează dezvoltarea staţiunilor balneare, climaterice şi centrelor de tratament; hotelurile 

clasice din staţiuni încep să se adapteze la noile orientări ale cererii, incluzând facilităţi şi unităţi 

pentru gimnastică, fitness, alte tratamente şi proceduri netradiţionale etc., crescând interesul 

solicitanţilor; 

– se constată o tendinţă de sporire a numărului de vacanţe de durată mai scurtă, aceasta 

permiţând dezvoltarea mai multor destinaţii turistice cu facilitate de divertisment, sportive, 

creative, inovativ - transcomunitar, iar pentru satisfacerea cererii, ocazia de a oferi facilităţi şi 

activităţi pentru turişti, în toate anotimpurile; 

– creşte numărul persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active şi dornice de călătorii, 

fără să se înregistreze reduceri la numărul de persoane de vârsta medie sau din rândul populaţiei 

tinere; în paralel, persoanele handicapate călătoresc într-un număr crescând, fapt ce determină 

adaptarea serviciilor şi utilităţilor pentru necesităţile acestui segment de clientelă; 

– turiştii devin mai experimentaţi şi sofisticaţi şi aşteaptă atracţii de bună calitate, utilităţi 

şi servicii pe măsură şi tarife /preţuri adecvate calităţii în călătoriile lor; 

– călătoriile de afaceri sau pentru congrese, conferinţe, cursuri, reuniuni etc. continuă să 

se dezvolte, aducând beneficii tot mai mari organizatorilor; multe persoane care participă la 

astfel de acţiuni sunt în acelaşi timp şi turişti „de vacanţă” care doresc să cunoască zona pe care o 

vizitează; 

– sporeşte numărul turiştilor care sunt preocupaţi de problemele de mediu natural sau 

social şi, prin urmare, cresc căutările unor destinaţii foarte puţin poluate şi fără probleme de 

mediu sau de natură socială; ca urmare a acestor orientări, foarte multe destinaţii sunt preocupate 

în adoptarea unor programe de dezvoltare şi doresc să încurajeze turismul de bună calitate, care 

evită problemele de mediu sau de natură socială, optimizându-se şi beneficiile economice; 

– Turismul utilizează într-o măsură tot mai mare, tehnologia modernă în domenii ca 

servicii de rezervare sau marketing; în ultima perioadă Internet-ul a devenit un mijloc tot mai 

important de informare şi marketing. 

Aceste tendințe devin premise și oportunități de stabilire a unei strategii locale reale, 

compatibilă și fezabilă, cu interesele naționale și posibile susțineri în funcție de viabilitatea 

proiectelor lansate, eligibile în cadrul finanțărilor din fonduri UE. 
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6.2. Obiective strategice propuse prin Strategia de dezvoltare locală a Municipiului 

Câmpina 

 

Una dintre cele mai importante viitoare surse de venituri în economia locală și națională 

este turismul. De aceea, punerea în aplicare a acestor programe cu finanţare internă sau externă, 

participarea la acţiuni de promovare în ţară şi străinătate, valorificarea potenţialului natural şi 

antropic sunt câteva din direcţiile de acţiune în vederea dezvoltării turismului prahovean și 

campinean și transformarea zonei Câmpina într-o destinație turistică atractivă, regăsite în 

obiectivele strategice-OS.3. Din Strategia de dezvoltare locală –turism: 

 

 
 
În Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Câmpina 2011-2017 
Dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural 
a fost identificat ca Obiectiv strategic 3, cu următoarele măsuri și  
planuri de acțiuni: 
 
4. Turism 5. Cultură 

 

 M3.1 Valorificarea resurselor turistice existente  
 M3.2 Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 
 M3.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Plan de acțiuni domeniul 

„TURISM” 
1 Construire Centru Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică 
2 Descoperă Câmpina! 
3 Valorificarea potențialului turistic și cultural din 

Câmpina și din localitățile învecinate 
4 Reabilitare și extindere Parc B-dul Culturii 
5 Modernizare și amenajare zonă de agrement 

Fântâna cu cireși 
6 Reamenajarea locului de joacă pentru copii din 

cartierul Câmpinița 
7 Achiziționare scenă mobilă, aparatură 

sonorizare și iluminare pentru spectacole în aer 
liber 

8 Valorificarea potențialului turistic și cultural-
educativ al Casei Tineretului 

9 Amenajarea și reamenajarea locurilor de joacă 
din municipiul Câmpina 

10 Brandul municipiului Câmpina 
Plan de acțiuni domeniul 

„CULTURĂ” 
1 Reabilitare Casă Cultură 
2 Valorificarea patrimoniului cultural local prin 

crearea muzeului orașului 
3 Valorificarea patrimoniului cultural local prin 

restaurare și modernizare servicii muzeale la 
Muzeul Memorial B.P. Hașdeu 
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6.3. PROPUNERE DE STRATEGIE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI 

SUSTENABILĂ A TURISMULUI ÎN ZONA CÂMPINEI– DESTINAŢIE TURISTICĂ 

(MODEL) 

 

1. Viziunea– conceptul” vacanța dorită în locația potrivită.” 

 

 Viziunea și scopul acestei strategii este de a transforma zona Câmpinei într-o destinaţie 

și stațiune turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural, care să corespundă 

standardelor Uniunii Europene și internaționale privind îmbunătățirea furnizării produselor şi 

serviciilor turistice, pentru atragerea turiștilor într-un număr tot mai mare în vederea realizării 

unei dezvoltări durabile și sustenabile. 

În concordanță cu Strategia de dezvoltare locală și bugetul alocat acestui obiectiv 

strategic, “Dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului cultural înclude două 

domenii de analiză: turism şi cultură şi trebuie gândit în strictă concordantă cu celelalte două 

obiective strategice.  

Valorificarea potenţialului turistic existent şi dezvoltarea unor noi infrastructuri de 

agrement poate face din municipiul Câmpina un jucător important în domeniul turismului în 

această zonă. 

Turismul poate reprezenta un catalizator al economiei locale şi un important generator de 

locuri de muncă 

Reabilitarea unor clădiri de patrimoniu din municipiu şi crearea muzeului oraşului poate 

duce la îmbunătăţirea serviciilor culturale pentru cetăţenii municipiului. 

Valoare estimată a acţiunilor din domeniul „Turism”: 2.680.000 Euro  

Perioada estimată de implementare: 2011-2017  

Responsabili: Consiliul Local, Consiliul Judeţean Prahova, Asociaţia de Dezvoltare 

intercomunitară Valea Prahovei, Consiliul Judeţean Prahova  

Valoare estimată a acţiunilor din domeniul „Cultură”: 1.600.000 Euro  

Perioada estimată de implementare: 2011-2016  

Responsabili: Consiliul Local, Direcţia pentru cultură, culte, patrimoniul Naţional, 

Rafinăria Steaua Română, Casa Tineretului.  

Se dorește ca turismul să devină cadru al dezvoltării locale, factor esenţial pentru 

creşterea standardului de viaţă a populaţiei din judeţul Prahova-zona Câmpina şi pol al 

dezvoltării, creșterii și al integrării europene. 

Turism proactiv, bazat pe atuurile arealului geografic, istoric şi cultural local, practicat cu 

transparenţă maximă între actorii din piaţa turistică românească, folosind profesionişti în 

comunicare/promovare/relaţii publice, generând contacte diversificate cu partenerii 

internaţionali, cu dialog constant între asociaţiile de breaslă din România, utilizând expertiza 

oferită de Centrele de Informare din Turism, cu implicarea permanentă a primăriilor şi a 

instituţiilor guvernamentale de resort. 

 

2. Misiune, scop şi obiectivele strategiei 

 

Baza Strategiei turismului în județul Prahova-zona– Câmpinei este reprezentată de 

conceptul de dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creşteri economice şi sociale 

prevăzute în Strategia dezvoltării naţionale și judeţene. Acest concept implică asigurarea unui 

echilibru optim între creşterea economică şi conservarea/reconstrucţia cadrului natural, menit să 
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asigure o dezvoltare armonioasă, capabilă să satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi cele de 

perspectivă, având ca obiectiv final armonizarea dintre beneficiile pe termen scurt ale mediului 

de afaceri şi beneficiul pe termen lung al întregului mediu economico-social. 

Totodată, s-a pornit de la necesitatea creării unei mărci turistice VALEA PRAHOVEI, în 

speță zona Câmpinei, care să fie promovată printr-un Program Regional de Marketing şi 

Promovare al județului Prahova, așa cum reiese din strategiile de dezvoltare la nivel național. 

 

Scopul acestei strategii este: 

 de elaborare a unui document al cărui conţinut să cuprindă acţiuni 

care să fie incluse în Strategia naţională, județeana și locală de 

dezvoltare şi promovare a turismului; 

 de a construi argumente pentru ca decidenţii politici locali (primari, 

preşedintele Consiliului judeţean, consilierii județeni și locali), 

parlamentarii judeţeni, să analizeze și să implementeze acţiunile 

cuprinse în strategie, fie să întreprindă acţiuni privind inițiativele sau 

modificările legislative ce se impun; 

 de a pune în valoare resursele regionale și locale generate de un 

potențial moștenit natural şi cultural autentic; 

 de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, competitivă, unică în 

diversitatea ofertelor naționale și europene, originală şi profitabilă, 

care să aibă un impact scăzut asupra mediului; 

 de a creşte numărul de locuri de muncă şi gradul de profesionalism 

în industria turistică; 

 de a promova interesul pentru parteneriatul public/privat şi pentru 

acţiunile de voluntariat ale societăţii civile în dezvoltarea şi 

promovarea turismului în judeţul Prahova-zona Câmpina, grupuri 

asociative de inițiativă și susținere financiară, clustere inovative în 

turism; 

 de a stabili direcţii clare de acţiune a turismului pentru următorii ani 

prin alocarea de resurse în forme de turism fezabile și profitabile; 

 de a reprezenta și a sprijini interesele unui segment mare de cetăţeni, 

oameni de afaceri, asociaţii şi fundaţii etc. Care sunt implicaţi direct 

sau indirect, în dezvoltarea turismului în judeţ. 

 

2.1. Misiune 

Misiunea turismului în județ și zona Câmpinei este reprezentată de crearea unei destinaţii 

turistice competitive pe plan național și internaţional, la nivelul valorii resurselor turistice de care 

dispune zona, în care vizitatorii să se simtă bine şi impunerea judeţului Prahova-zona Câmpina 

ca zonă turistică în sistemului turistic naţional prin identificarea zonei şi a populaţiei locale cu 

activităţile turistice diferențiate și specifice. 

 

2.2. Obiective generale 

 

Obiectivele strategice –OS 3 din Strategia de dezvoltre locală se adăugă la obiectivele 

identificate în urma cercetării din prezentul studiu 
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•  Crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă prin susţinerea dezvoltării 

investiţiilor locale, naţionale şi internaţionale, care să conducă la creşterea volumului activităţii 

turistice şi respectiv, a circulaţiei turistice-număr de turiști; 

•  Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce permite creşterea încasărilor – în 

lei şi valută –, a contribuţiei sectorului turistic în PIB şi a veniturilor nete ale populaţiei precum 

şi sporirea gradului de absorbţie a forţei de muncă, prin creșterea locurilor de muncă și creșterea 

nivelului de trai; 

•  Crearea condiţiilor de integrare a turismului din Prahova-Câmpina în tendinţele de 

dezvoltare naţionale şi europene etc. 

•  Promovarea prin turism a imaginii autentice, a unui brand puternic ale județului și zonei 

Câmpina; 

•  Dezvoltarea durabilă și sustenabilă economică a zonei Câmpina, prin dezvoltarea 

sectorului turistic și acreditarea acestuia conform standardelor ISO– ISO 18513:2003, Tourism 

services – Hotels and other types of tourism accommodation — Terminology – serviciile din 

turism – hoteluri și alte tipuri de spații turistice locuibile – terminologie; 

 ISO/TS 14823:2008, Traffic and travel information – Messages via 

media independent stationary dissemination systems – Graphic data dictionary 

for pre-trip and in-trip information dissemination systems– informații despre 

trafic și călătorii – mesaje prin sisteme de difuzare staționare independente de 

media – dicționar grafic de date pentru sistemele de difuzare a informației înainte 

și în timpul călătoriei 

Avantajele certificării ISO– păstrarea poziției de piață și cucerirea de noi nișe de piață; 

îmbunătățirea imaginii organizației și plasarea acesteia pe piața concurențială într-o poziție 

avantajoasă; coordonarea și conducerea activității întregii organizații într-un mod planificat și 

sistematic, conform principiilor managementului calității; creșterea încrederii partenerilor de 

afaceri (clienți, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor 

contractuale asumate; creșterea satisfacției clienților prin îndeplinirea cerințelor acestuia, 

generând încredere confirmă partenerilor (clienți, furnizori) că societatea funcționează pe baza 

unui sistem de calitate recunoscut internațional; crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a 

proceselor interne; îmbunătățirea performanței produselor și serviciilor livrate clienților; avantaje 

economice generate de scăderea ponderii produselor defecte, scăderea clienților ce migrează 

către alte companii și scăderea nemulțumirilor clienților; adaptarea activă și sistematică la 

modificările condițiilor pieței; transparența și eficiența proceselor interne ale organizației; 

îndeplinirea condițiilor de participare la licitații 

•  Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, a 

serviciilor publice, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea localităţilor, oferirea unor noi 

posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii zonei Câmpina şi pentru turiştii atrași. 

 

2, 3. Obiective specifice 

 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii turistice în zona Câmpinei; Cooptarea într-un parteneriat 

amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor actorilor implicați în această strategie privind prezentul şi 

viitorul turismului aceastei zone; 

2. Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe 

şi indirecte; 
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3 Creşterea fluxului de turişti în zona Câmpina prin diversificarea și dezvoltarea 

diferitelor forme de turism, turism transversal și oferte integrate, cu accent pe: 

o turismul montan și subcarpatic (climateric, înființarea de părții domoale de schi 

pentru începători și copii, ecologic, drumeții pe traseele existențe,) 

o turismul rural şi agroturismul, tradiții, obiceiuri, gastronomic etc 

o turismul de afaceri, profesional-congrese, seminarii, simpozioane, demonstrații, etc 

o turismul cultural, istoric, religios, archeologic, etc; 

o turismul de agreement, picnic, parcuri de distracții, festivaluri; 

o alte forme de turism (turismul sportiv, turismul de tranzit, turismul extrem, turismul 

de nișă etc.); 

4. Asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi valorificarea tradiţiilor etno-

culturale; Protejarea, păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului; 

5. Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite turiştilor prin creșterea calității 

forței de muncă pregătire continuă și coordonarea eforturilor de investiții moderne ale 

numeroşilor dezvoltatori ai turismului, ale investitorilor publici sau privaţi de la toate nivelurile; 

6. Promovarea zonei Câmpina ca destinaţie turistică şi crearea unei mărci turistice ale 

zonei Câmpina care să devină brand cunoscut, cu reputație; Corelarea cu iniţiativele similare 

(centrale, naţionale sau regionale); 

7. Promovarea unor proiecte turistice cu finanţare externă; Sprijinirea mediului de afaceri 

– sursă de oportunităţi pentru dezvoltarea turismului local; 

8. Promovarea parteneriatului public privat și a grupurilor de inițiative locale, a formelor 

asociative inovative sub formă de clustere şi a voluntariatului; Dezvoltarea parteneriatului civic, 

cu participarea efectivă a autorităţilor publice, mediului academic, societăţii civile şi sectorului 

privat (mediului de afaceri); 

9. Atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privați prin cesionarea 

terenurilor, clădirilor, celor interesați și cu experiență în dezvolatrea turismului local; 

10. Apelarea la consultanță calificată, la parteneri profesionali şi civici din domeniul 

turismului. 

 

3. Direcţii strategice de dezvoltare a turismului în zona Câmpinei 
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A) Restructurarea produsului turistic – cazare, masă, transport, agrement 

Turismul în zona Câmpina se bucură de existenţa în domeniul său a unui potențial de 

mare însemnătate, natural și antropic, prin a cărui valorificare sunt favorizate în dezvoltarea lor, 

cele mai variate forme de turism: de la turismul de odihnă şi tratament balnear, climateric, 

ecologic, rural şi agroturism, de afaceri, cultural, istoric, religios, sportiv, de agrement (vânătoare 

şi pescuit sportiv) de lux (echitație și golf) etc. Din diagnoza turismului în zona Câmpina rezultă 

însă necesitatea obiectivă a adoptării unui set minimal de măsuri care să conducă la 

transformarea radicală a produsului turistic, avându-se în vedere rolul deosebit pe care îl poate 

avea atât în cadrul economiei regiunii în general, și a zonei în special, cât şi în creşterea nivelului 

de viaţă al locuitorilor, satisfacerea unor trebuinţe ale oamenilor şi în creşterea calităţii vieţii. 

Elaborarea acestor acţiuni trebuie realizată prin concentrarea în cadrul unei strategii de 

dezvoltare a produsului turistic gândită în contextul unor premise ştiinţifice şi prin analizarea 

anterioară a unor direcţii de valorificare a patrimoniului turistic al zonei Câmpina, spre a se putea 

contura căile şi mijloacele cele mai realiste pentru o astfel de valorificare. Între căile şi 

mijloacele respective pot fi înscrise restructurarea politicii de produs turistic, adoptarea unei 

strategii flexibile în politica de preţuri şi tarife, diversificarea canalelor de distribuţie şi 

promovarea unei mărci locale şi regionale active, implicarea APL prin înființarea unui CENTRU 

DE INFORMARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI, care va sprijini atât activitățile de 

marketing și promovare ale agenților economici, ale agențiilor de turism, ale investitorilor 

interesați pentru îmbunătățirea imaginii, a ofertei turistice și a serviciilor din turismul local. 

Restructurarea politicii de produs reprezintă un proces amplu care presupune parcurgerea 

mai multor etape, distincte din punct de vedere al conţinutului. Delimitarea strictă a duratei 

fiecărei etape nu este posibilă, aceasta fiind determinată de dinamica transformărilor ce vor avea 

loc. Se poate aprecia însă faptul că o parte dintre aceste transformări vor putea avea loc într-un 

timp mai scurt, în măsura în care condiţiile o vor permite. 

O primă etapă a procesului de restructurare, necesită o perioadă de aproximativ 3-5 ani şi 

se va caracteriza prin crearea condiţiilor funcţionării optime a economiei turismului prin 

dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism şi manifestarea tot mai deplină a mecanismului 

concurenţial între acestea, valorificarea superioară a întregului potenţial turistic dezvoltarea şi 

modernizarea unităţilor din turismul local, diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor, crearea 

unei oferte competitive, integrate, lansarea şi promovarea sa pe diverse pieţe şi integrarea 

turismului din zona Câmpina în cel județean, regional, naţional şi european prin evidențierea 

acelor elemente de identitate locală care să -l diferențieze în promovarea produselor 

asemănătoare. 

În procesul dezvoltării produsului turistic, este necesară asigurarea multiplelor aspecte 

cerute de funcţionarea optimă a acestui domeniu de activitate. Unul dintre aspectele esenţiale ale 

restructurării şi dezvoltării politicii de produs turistic în zona analizată, este managementul 

strategic (organizare, planificare, operaționalizare, evaluare și control) și eficient şi o legislaţie 

stimulativă conformă practicilor internaționale. 

 În acest sens, în etapa actuală este necesar să se pregătească condiţiile pentru promovarea 

unor noi forme de turism prin instituirea unui cadru organizatoric corespunzător la nivelul 

judeţului și municipiului prin înfiinţarea unei structuri de coordonare judeţene și municipale cu 

rol stimulator și de sprijin adecvat iniţiativei individuale a fiecărui detonator de structură turistică 

şi de servicii în vederea promovării unor produse turistice cât mai diverse şi includerii lor în 

oferte distribuite independent sau integrat prin formele de promovare practicate. 
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 Între principalele aspecte ce urmează a fi sprijinite pentru a fi reglementate sunt: 

obligaţiile prestatorilor de servicii turistice și standardele pe care trebuie să le îndeplinească 

conform clesificarii structurii turistice, indiferent de forma de proprietate pe care o reprezintă; 

drepturile consumatorului de servicii şi produse turistice și normele pe care trebuie să le 

cunoască și să plătească tariful corespunzător; modalităţi de încurajarea și sprijinire prin 

consultanță de specialitatea de fundamentare a cererii de finanțare a Fondurilor guvernamentale 

și UE privind iniţiativa particulară în domeniul turismului rural; înființarea unei agenții naționale 

de încurajare și sprijinire a iniţiativei unor persoane său firme din străinătate de a colabora cu 

asociaţii teritoriale pentru realizarea unor investiţii în domeniul turismului; instituirea unor 

norme severe de protecţie şi conservare a patrimoniului natural şi antropic, de siguranță 

alimentară și prezervarea biodiversității; asigurarea posibilităţilor de creare a unor asociaţii 

profesionale cu atribuţii de coordonare, îndrumare şi formare în unele zone ale judeţului, în speță 

zona studiată sau în unele domenii ale activităţii de turism. Toate acestea trebuie să fie dublate de 

o serie întreagă de măsuri care să vizeze oferta (potenţialul turistic, baza materială specifică, 

serviciile), forţa de muncă, formele de turism rural, cultural, religios etc., promovarea, 

comercializarea şi cooperarea în domeniul industriei turistice. 

În ceea ce priveşte potenţialul turistic, o primă analiză atrage atenţia asupra necesităţii 

unor acţiuni precum sistarea unor lucrări sau activităţi care afectează şi degradează elemente ale 

potenţialului turistic, pe baza evaluării resurselor naturale şi antropice, a calităţii acestora şi a 

gradului de valorificare prin turism, realizată în prima parte a studiului. De asemenea este 

necesară iniţierea unor lucrări de conservare a resurselor turistice naturale şi de restaurare şi 

conservare a obiectivelor turistice antropice degradate, atragerea în circuitul turistic a acelor 

resurse nevalorificate până în prezent (. Băile Telega, Micul Trianon, muzeul Doftana, etc) 

Cea de a doua etapă pe o perioadă de 4-5 ani, ar urma să cuprindă: continuarea 

procesului de atragere în circuitul turistic a noi întreprinzători şi clasificarea unor investiţii ca 

unităţi turistice (restaurante, unităţi de cultură şi divertisment, gospodării şi imobile particulare, 

mijloace de transport, facilități în turismul profesional, de afaceri, turismul montan, etc), 

valorificarea superioară a resurselor naturale şi antropice, identificarea de noi resurse naturale 

sau antropice în vederea dimensionării optime a utilizării lor, continuarea lucrărilor de restaurare 

şi conservare a resurselor turistice antropice, măsuri de salvare şi ocrotire a unor monumente ale 

naturii. 

La nivelul structurilor turistice, de cazare, masă, divertisment, sportive etc. Din acest 

domeniu s-ar putea acţiona pe perioade, corelat cu măsurile referitoare la potenţialul turistic, 

amintite anterior, avându-se în vedere tot două etape distincte. În prima etapă în prim plan ar 

trebui situată analiza întregii baze materiale aferente activităţii de turism, modernizarea unităţilor 

de cazare, alimentaţie, infrastructură de transport particular al unităţilor de turism şi chiar 

tratament balnear şi agrement, alinierea la standardele cerute la nivel european, atât prin 

clasificare cât şi prin dotări, a tuturor unităţilor de cazare şi de alimentaţie din turism, încurajarea 

prin credite, a construirii de către populaţia locală, de reşedinţe secundare-pensiuni, cabane, case 

de odihnă, în zone de interes turistic dar şi extinderea cazării la particulari. 

Procesul ar trebui continuat cu o serie de aspecte ale bazei materiale, cum ar fi asigurarea 

unei dispersii corespunzătoare a structurilor de primire în teritoriu, în conformitate cu 

potenţialul turistic existent şi cu cererea turistică reală dar şi potenţială, diversificarea şi 

dezvoltarea ofertei de găzduire pentru a răspunde cererii tuturor segmentelor de clientelă, 

restaurarea şi amenajarea unor monumente de arhitectură (conacuri, castele, muzee, locuinţe 

particulare etc.) în vederea valorificării lor prin turismul rural, cultural, arhitectonic, archeologic, 
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muzeal etc. Crearea de lanţuri integrate de pensiuni cabane, vile şi locaţii cu specific. De mare 

însemnătate ar fi construirea unor hoteluri de categorie superioară care să fie integrate într-un 

lanţ de tip hotelier, de 4-5 stele, sau în sistem time -sharing. 

Dezvoltarea, diversificarea şi înnoirea permanentă a dotărilor şi mijloacelor de 

agrement – parcuri de distracții, specifice turismului, crearea unei reţele diversificate şi moderne 

de unităţi cu specific gastronomic şi comercial sunt alte măsuri menite să înnoiască şi să 

modernizeze turismul în zona Câmpina, unde din lipsă de turiști multe locații de cazare, masă au 

fost închise (complexul La dolce vita). 

Organizarea şi funcţionarea unei reţele de sate turistice, etno folclorice, de tradiții și 

obiceiuri locale şi a unor sate de vacanţă în diverse zone şi areale delimitate în studiu, extinderea 

capacităţii de cazare în localităţi rurale declarate staţiuni de interes local, precum localități ca 

Bănești, Cornu, Florești, etc, folosirea mai amplă a spaţiilor la particulari în toate localităţile 

rurale organizarea unui sistem de pensiuni turistice și bed & breakfast, în lungul principalelor 

drumuri naţionale şi judeţene care pot reprezenta priorităţi ale strategiei de dezvoltare a 

produsului turistic. Amenajarea şi dotarea la nivelul standardelor impuse în reţelele turistice 

europene a serviciilor de bază şi complementare reprezintă căile de realizare a unei infrastructuri 

turistice moderne. Procesul de modernizare a produsului turistic se bazează în primul rând pe 

modernizarea întregii baze materiale turistice reprezentând un proces complex şi continuu, ce 

urmează a se desfăşura concomitent cu noutăţi în domeniul formelor de turism şi diversificarea 

acestora. 

În strânsă corelaţie cu baza materiala – hoteluri și alte capacități de cazare, restaurante, și 

alte structuri de alimentație... infrastructură baze de tratament și agreement, serviciile turistice 

necesită îmbunătățirea și creşterea ponderii serviciilor suplimentare în totalul prestaţiilor, 

modernizarea sistemului de rezervare inclusiv rezervarea automată a locurilor de cazare în 

cadrul sistemului de distribuţie turistică locală.  

În viitor va trebui să se urmărească diversificarea serviciilor turistice şi ridicarea calităţii 

acestora, instituirea unui set de servicii obligatorii şi de un anumit nivel calitativ, comparabil cu 

cele prestate în străinătate, ca un criteriu important în clasificarea unităţilor turistice şi pentru 

integrarea lor în sistemul naţional de rezervare a locurilor de cazare și dezvoltarea sistemului 

electronic de comunicare. 

Ţinând seamă de cele arătate cu privire la transformările ce se impun în domeniul 

serviciilor turistice considerăm că, în perspectivă, rolul acestora va spori prin individualizarea 

ofertei turistice şi prin crearea unor produse turistice de marcă. 

Aceste acţiuni vor trebui completate de alcătuirea unor programe turistice sociale, 

culturale integrate, care pot prezenta interes pe pieţele turistice interne și externe, în funcție de 

segmentul de piață căruia i se adreseaza– tineri, seniori, cu venituri ridicate, medii, coborâte, 

turism medical, de recreere etc. În acest context, este necesară constituirea unei structuri noi de 

ofertă țintită segmentului de piață vizat în funcție de oferta diversificată sau integrată: centre 

turistice de vacanţă, centre turistice cu specific de divertisment, de odihnă, de recuperare, etc, 

precum şi consolidarea ofertei în localităţile ce deţin structuri de primire. Mutaţiile importante 

care vor avea loc în cadrul ofertei de produse turistice vor determina amplificarea şi 

diversificarea formelor de turism practicabile în zona Câmpina, ca parte componentă a politicii 

de produs. 

În acest sens, considerăm că sunt necesare şi unele acţiuni suplimentare pentru creşterea 

cererii, precum stimularea desfăşurării turismului automobilistic, de biciclete, de motociclete, 

tematic-drumul fructelor, drumul vinului, etc, festivaluri– cascavelei etc., colaborarea cu 
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asociaţii ştiinţifice, culturale şi artistice pentru promovarea modului de viaţă ecologic, 

promovarea unor forme de turism cu eficienţă economică mare (vânătoare, golf, spa etc.). 

În plus este necesară extinderea posibilităţilor de transport civilizat –achizitionarea unui 

autocar de transport aeroport– capacitate de cazare, excursii itinerante, city-break, sight seeing 

tour etc.) spre zonele turistice de găzduire, recreere şi agrement, amenajarea unor zone turistice 

de practicare a unor activităţi în natură– escalade, trasee turistice, parcuri de distracție și sport, 

tiroliene etc. 

Unul dintre domeniile importante care necesită o dezvoltare puternică este dezvoltarea 

pieței turistice printr-o politică de piață de consolidare, diversificare, pătrundere pe noi piețe etc 

pentru o poziționare puternică pe piață și distribuţia şi comercializarea produsului turistic prin 

cooperarea între agenţiile de turism locale, turoperatori (asociaţie a agenţiilor) cu celelalte din 

ţară în vederea distribuirii produsului turistic în afara judeţului dar şi cu distribuitorii pe pieţele 

europene, un rol deosebit în acest sens atribuindu-se Centrului de informare și promovare a 

turismului. Ar fi necesar să se amplifice o serie de acţiuni cu privire la contractări cu firme 

touroperatoare de prestigiu şi cluburi în vederea realizării de către acestea a acţiunilor de 

direcţionare a turiştilor români şi străini spre turismul din Zona Câmpinei, prin acțiuni de 

promovare, participări la târguri, postări pe site-uri specializate, marketing direct etc. 

 Acţiunea completă presupune diversificarea formelor de colaborare cu firmele 

touroperatoare în vederea comercializării unor produse turistice combinate de tip complementar, 

extinderea cooperării în vederea integrării în sistemele de rezervare europeană şi naţională a 

turismului local. 

Şi problemele legate de forţa de muncă din turism sunt deosebit de importante în 

contextul profundelor transformări care vor avea loc. În acest sens, în prima etapă este necesară 

stabilirea unor criterii ştiinţifice de recrutare, selecţionare, formare şi perfecţionare a tuturor 

lucrătorilor din turism fie ei gazde sau simpli angajaţi. 

Asigurarea unor condiţii civilizate de muncă şi viaţă pentru personalul angajat în turism, 

iniţierea unor cursuri de formare şi perfecţionare a acestora sunt cerinţe pentru îmbunătăţirea 

produsului și serviciilor turistice, dar și pentru motivarea și stimularea resursei umane care să 

devină sursă profitabilă de venit.. Într-o a doua etapă, îndeosebi în perspectiva unor perioade mai 

lungi sunt necesare acţiuni mai complexe care să vizeze crearea unui cadru adecvat pentru 

formarea şi Perfecţionarea continuă a personalului din turism prin școli vocaționale, cu specific, 

cursuri de perfecţionare şi specializare continuă a personalului în străinătate, cursuri şi schimburi 

de experienţă în cadrul unor organisme şi asociaţii de turism, pregătire academică a personalului 

de conducere. 

Rezolvarea acestor aspecte ale restructurării produsului turistic trebuie să aibă la bază o 

planificare strategică ce se va regăsi în continuarea studiului. 

Aceasta, potrivit periodizării acţiunilor, are rolul să asigure întocmirea de proiecte pentru 

noi zone turistice destinate unor noi forme de turism în corelaţie cu celelalte forme de turism 

existente şi măsuri privind infrastructura tehnică, capacitatea de primire, dotările pentru cazare, 

agrement, transport, dotări edilitare şi servicii. 

Restructurarea politicii de produs turistic în zona Câmpinei are un caracter procesual., 

complex, integrator și evolutiv. Căile şi măsurile ce sunt propuse în acest studiu sunt minimale, 

care se adaptează în funcție de evoluția factorilor de schimbare în acest domeniu, însă necesare 

pentru transformarea turismului din zonă într-o activitate eficientă capabilă să ducă la 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei locale, la transformarea turismului intr-o sursă de 

venit și creştere economică.. 
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B) Strategia de diversificare în turismul din ZONĂ CÂMPINA 

Piaţa turistică națională şi europeană, în momentul actual, nu se prezintă omogen ci sub 

forma unui conglomerat de segmente, definite prin consumatori cu un comportament divers în 

funcţie de anumite caracteristici culturale şi sociale specifice zonei de provenienţă a turiştilor. 

Deoarece turiştii au nevoi individuale ca sumă a caracteristicilor personale, fiecare dintre 

aceştia poate deveni o piaţă potenţială. În acelaşi timp nici un produs nu se poate considera ca sa 

tisfăcând pe deplin cerinţele unui consumator decât în condiţiile în care acesta ar fi creat în 

concordanţă cu nevoile sale complete și în urmă evaluării el va fi pe deplin satisfăcut. În mod 

ideal ar trebui să existe tot atâtea produse turistice câţi cumpărători potenţiali există pe piaţă. În 

realitate printr-o segmentare de piață există grupe omogene sau segmente de piaţă selectate după 

anumite criterii, ce reacţionează relativ identic. Numărul acestor segmente pe piaţa turistică 

europeană și naţională este din ce în ce mai complex, implicând obligatoriu diversificarea 

produsului turistic în aşa fel încât fiecare segment să fie atras către turismul din judeţul Prahova-

zona Câmpina și implicit o strategie de diversificare a piețelor, ce vizează integrarea de noi 

domenii de activitate, sub forma unor noi servicii odată cu îmbunătăţirea celor existente, noi 

dotări turistice prin construirea unor unităţi conform standardelor cerute de turismul actual, dar în 

primul rând a unor noi produse şi programe turistice oferite de unităţile turistice existente în 

momentul actual. 

Piaţa actuală pe care se circumscrie potenţialul turistic al zonei Câmpina, este extrem de 

redusă, cuprinzând o multitudine de segmente ale cererii încă insuficient valorificate. Aşadar, 

piaţa turistică vizată de către turismul câmpinean este un conglomerat cu puncte de concentrare a 

cererii, care trebuie evidenţiate şi integrate activ în cadrul circulaţiei turistice. 

Segmentarea după criterii geografice se bazează pe împărţirea pieţei turistice din zona 

Câmpina pe zone geografice de tipul statelor, regiunilor şi localităţilor de provenienţa turiştilor 

sosiţi în această regiune în decursul mai multor perioade. Importanţa acestei segmentări rezidă în 

diferenţele culturale şi sociale ale cumpărătorilor din diferite zone geografice, a preferințelor și 

obiceiurilor de consum, dar şi în determinarea ariei de extindere geografică a pieţei turistice, la 

nivel naţional şi european. 

De pe piaţa externă se recomandă să fie abordată o primă grupare foarte extinsă ce o 

reprezintă zona centrală a Europei ce grupează mentalitatea germană care se extinde şi în Elveţia 

şi în anumite părţi din Europa de Est. Clientela de origine germanică este în cea mai mare parte 

formată din clasele sociale medii din regiunea landurilor de vest, dar şi o nouă clientelă ce 

provine din Germania de Est. Din punct de vedere socio – profesional, aceştia sunt angajaţi, 

muncitori, funcţionari, având vârsta cuprinsă între 25 şi 46 de ani care pot devein un segment 

țintă. 

Din Regatul Unit provin îndeosebi categorii diverse ca vârstă predominând turiştii din 

grupele 15-30 de ani şi cei de vârste medii, dar îndeosebi grupat sub forma familiilor. Din punct 

de vedere social sunt în special familii cu venituri medii din clasele sociale mijlocii cu studii 

medii şi superioare angajaţi pe posturi de funcţionari. Aceştia circulă foarte adesea în afara 

sezoanelor turistice evitând tarifele prea ridicate la serviciile turistice. Tot din această zonă 

provin şi turişti irlandezi ce prezintă anumite diferenţe faţă de cei britanici. Turiştii irlandezi sunt 

clienţi de toate profesiile, predominând cei cu studii superioare şi profesii liberale precum cadre 

didactice jurnalişti sau chiar mici întreprinzători particulari, având venituri destul de consistente 

şi foarte mult timp liber pentru a petrece sejururi de durată mai mare. 
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Turiştii din grupul vestic şi sudic din marea grupă a popoarelor latine au preferinţe 

diferite de cei din grupul germanic. Foarte activi sunt turiştii francezi care prezintă în general 

motivaţii cultural – religioase de turism fiind foarte buni cunoscători ai problemelor culturale şi 

care îşi bazează mai mult călătoria pe schimburile culturale decât pe confortul oferit de turismul 

local. Ei se împart în două categorii, cei cu venituri mici sau cei cu venituri superioare, între cele 

două categorii existând diferenţe de preferinţe în domeniul confortului. Din punct de vedere al 

vârstei de aici provin turişti din toate categoriile de vârstă între 25 şi 60 de ani. În general turiştii 

francezi circulă în cupluri dar nu sub forma familiilor cu copii. Cerinţa principală a acestor turişti 

este aceea de apropiere relativă a concepţiilor locuitorilor zonei turistice de propriile concepţii, 

fiind necesară o promovare mai puternică a turismului pe aceste pieţe, întrucât sunt clienţi 

extrem de selectivi în momentul alegerii destinaţiei turistice pentru vacanţă. Marea majoritate 

sunt cu profesiuni liberale sau cadre superioare, cu o cultură şi educaţie personală destul de 

ridicată. 

Turiştii belgieni prezintă diferenţe faţă de grupul francez, fiind în primul rând din 

categoriile sociale cu venituri medii din clasele medii, mai puţin din clasele superioare. Motivaţia 

principală a acestora o reprezintă reîntoarcerea la natură împreună cu întreaga familie, indiferent 

de vârstă şi preocupări. 

Grupul balcanic al turiştilor ce optează pentru turism în România sunt în special din 

Grecia şi Turcia. De aici provin clienţi cu profesiuni liberale, angajaţi, comercianţi, având vârste 

cuprinse între 20 şi 60 de ani Se observă că strategia de diversificare trebuie să încerce atragerea 

mai puternică a acestor grupuri de turişti prin realizarea unor produse şi servicii turistice în 

concordanţă cu nevoile şi cerinţele acestora. O piaţă potenţială o reprezintă piața asiatică, în 

special China, cu o populație numeroasă, cu venituri diferențiate, cu obiceiuri de consum ce pot 

fi satisfacute de piața acestei zone. 

Diversificarea producţiei turistice va consta în lărgirea gamei de produse turistice oferite 

pe piaţă, ca modalitate principală de valorificare superioară a potenţialului de care dispune zona 

la nivelul diverselor localităţi ale sale. 

Diversificarea poate fi realizată în mai multe moduri, cele mai bune rezultate putând fi 

obţinute prin diversificarea de plasament și poziționare. Pe baza analizei regionale referinţele 

acestei strategii trebuie să vizeze zonele turistice foarte bine plasate în cadrul domeniului turistic 

din zona Câmpina ca şi unităţile cele mai bine privite de către turişti, cu bune perspective de 

creştere prin utilizarea lichidităţilor excedentare obţinute pentru crearea de noi capacităţi. Pe 

această bază se poate încerca şi crearea de noi centre turistice – Provitele. Pe măsură ce turismul 

va evolua către o activitate matură puternic implementată în structurile turistice ale regiunii, se 

poate aplica o diversificare de desfăşurare, aplicabilă în arealele unde activitatea turismului a 

ajuns la maturitate, precum zona turistică submontană, a muzeelor.  

Diversificarea se poate realiza şi în vederea consolidării turismului în perioada care 

urmează şi întărirea activităţilor turistice prin adăugarea unor activităţi complementare dar şi 

forme diversificate ale serviciilor de bază, generând o evoluţie complexă şi o diversificare a  

tuturor activităţilor iar pe ansamblu o maturizare a sectorului turistic. 

Dinamica sistemului strategic în turism din zonă trebuie să vizeze realizarea unei 

diversificări pe zone specializate, cu anumite produse turistice. 

În urma analizei SWOT a potenţialului turistic al zonei, trebuie propusă o strategie 

ofensivă, de punere în valoare a punctelor tari şi de valorificare a multiplelor oportunităţi de care 

beneficiază zona ca destinaţie turistică (turism montan, cultural-istoric-religios, turism de 

agrement, de recuperare etc.) şi centru de afaceri, academic etc. (turism de afaceri, turism 
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profesional, turism sportiv, turism balneoclimateric, turism de lux etc.), precum şi ca centru cu 

obiective şi trasee turistice (turism de tranzit, agroturism şi turism ecologic, turism extrem ş.a.). 

O strategie de diversificare ar trebui să includă un program agresiv de publicitate, prin 

intermediul unei pagini web cu legături pe toate site-urile autorităţilor locale, prin crearea unei 

baze de date conţinând agenţii de turism din România şi prin furnizarea continuă de informaţii – 

calendar al evenimentelor, actualizarea produselor şi alte activităţi similare, plasarea reclamelor 

în publicaţiile de turism naţionale şi regionale, internaționale şi participarea la târgurile de turism 

din România și străinătate. 

Există câteva segmente de piaţă care merită o atenţie specială în cadrul strategiei de 

diversificare: 

 

1. Turismul de afaceri 

Datele actuale menţionează turismul de afaceri ca un posibil segment de explorat pe 

termen lung, fiind o zonă în apropiere de marile centre economice-BUCURESTI, PLOIEȘTI. 

Multe din unităţile de cazare din localităţile urbane și rurale au o cerere relativ compusă 

din persoane care călătoresc în interes de serviciu, sau organizează evenimente 

profesionale,conferințe, seminarii, congrese, team building etc. Cu toate acestea, capacitățile de 

cazare dispun de săli de conferinţe dotate cu facilităţi corespunzătoare insuficiente pentru 

întâlniri şi convenţii de afaceri, simpozioane, reuniuni, sesiuni ştiinţifice şi pentru turism 

(confort, mediu, instalaţii de comunicare şi proiecţie etc.). 

Multe unităţi mari de cazare consideră afacerea organizării de conferinţe ca pe o 

posibilitate de afaceri suplimentară. Cei care oferă un mediu plăcut, facilităţi funcţionale de 

întâlniri, cazare de calitate, acces facil din principalele centre și facilităţi corespunzătoare de 

petrecere a timpului liber sunt cei care au cele mai mari şanse de reuşită. 

Există o piaţă extinsă a conferinţelor internaţionale, fie la nivel de asociaţii, organizaţii 

guvernamentale sau corporaţii. Aderarea României la Uniunea Europeană oferă oportunităţi de 

atragere a întâlnirilor europene și regionale cu condiţia oferirii unor facilităţi corespunzătoare. 

De asemenea extensiunea mare o au stagiile de pregătire şi training organizate de companii 

pentru proprii angajaţi, necesitând spaţii pentru lectorate, seminarii, workshop-uri etc.. 

Procentul întâlnirilor cu un număr de delegaţi participanţi între 20-100 a crescut în ultimii 

10 ani. Marea majoritate a întâlnirilor numără sub 100 de delegaţi. Majoritatea întâlnirilor 

internaţionale se desfăşoară în centre de conferinţe special amenajate sau hoteluri, cu dotări 

speciale. Există tendinţa ca întâlnirile de dimensiune mai redusă și cele ale companiilor să se 

desfăşoare în hoteluri. Pentru întâlnirile asociaţiilor mai mari şi cele guvernamentale sunt 

preferate centrele de conferinţe special amenajate. Perioadele de vârf ale întâlnirilor 

internaţionale din Europa sunt primăvara și toamna și nu se suprapun peste vârfurile de sezon. 

Este în mod cert nevoie de centre de conferinţe amenajate în localităţile urbane care să 

găzduiască în special evenimente guvernamentale sau ale asociaţiilor. Potenţialul pieţei este 

redus. Vor fi necesare centre cu mai multe încăperi mai mici pentru sesiuni separate și pentru 

organizarea unor conferinţe cu mai puţini delegaţi. Un centru special amenajat va trebui să aibă 

flexibilitatea de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi lansarea de produse. Este nevoie 

de suficientă flexibilitate pentru ca acest centru să poată fi folosit pentru distracţii şi chiar pentru 

evenimente sportive, atunci când nu sunt solicitări pentru principala sa funcţie, aceea de locaţie 

pentru întâlniri. Este necesară publicarea de materiale de promovare pentru acest tip de turism 

oferind o imagine generală a gamei de facilităţi pentru întâlniri, disponibile. Acestea pot fi 

distribuite cu ocazia evenimentelor de promovare şi ca răspuns la solicitările de informaţii. 
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Asociaţia Naţională a Organizatorilor Profesionişti de Conferinţe și Expoziţii ca membru al 

ICCA poate fi rampă de lansare pentru acest tip de turism, având acces la o piaţă mai largă şi 

date de contact, iar un alt segment îl reprezintă pregătirea profesională a funcționarilor publici 

organizată de ANFP. 

 

2. Turismul rural, etnoturism, agroturism 

Structura reţelei de 10 localităţi rurale incluse în acest studiu, din jurul municipiului 

Câmpina se caracterizează, în ansamblu, printr-un amplu proces de transformare calitativă 

păstrându-se însă specificul tradițional odată cu diversificarea funcţiilor economice, realizarea 

unui volum însemnat de investiţii în vederea valorificării potenţialului turistic şi al specificului 

zonei, precum şi în creşterea nivelului de trai şi a infrastructurii generale. 

Majoritatea satelor zonei sunt situate în zonele de contact dintre munţi şi depresiuni şi 

între depresiuni şi dealuri precum şi în lungul văilor cu un potențial natural relaxant, cu resurse 

naturale,relief, ape termale și minerale, păduri cu faună și floră deosebită, lacuri, etc, satele 

formând o linie aproape continuă în zona submontană şi câteva aliniamente în zona colinară. 

Toate aceste elemente specifice zonei impun un anumit mod de gândire în dezvoltarea 

reţelei de localităţi care să asigure concentrarea unor centre turistice care să favorizeze apariţia 

elementelor de infrastructură turistică şi dezvoltarea serviciilor turistice rurale. 

Centrele teritoriale A.N.T.R.E.C. se vor ocupa de următoarele aspecte în dezvoltarea 

conceptului de sat turistic prin atragerea de noi membri şi crearea în zonă a unui curent de opinii 

favorabil pentru turismul rural, promovarea ofertei locale prin acţiuni specifice de marketing, 

asigurarea cuprinderii în catalogul naţional a tuturor structurilor turistice rurale clasificate, 

organizarea cu sprijinul corpului de experţi ai Asociaţiei Naţionale a unor cursuri de pregătire 

profesională pentru deţinătorii de structuri turistice rurale, acordarea de asistenţă tehnică la 

întocmirea documentaţiei pentru clasificare şi participare la activitatea comisiilor tehnice de 

clasificare a structurilor turistice rurale din zonă, precum şi organizarea anuală a unor 

evenimente de promovare a pachetelor turistice integrate în oferta turistică a zonei. Care să 

inițieze un catalog cu atracțiile turistice din zonă a evenimentelor și altor manifestări tradiționale 

din zonă, lansarea unor proiecte de reabilitare, și reconsolidare a clădirilor și bazelor de tratament 

aflate în degradare– Micul Trianon Florești, Băile Telega, Muzeul Doftana, etc. A unor parcuri 

de distracții, arii amenajate de picnic, etc 

În cataloagele anuale privind oferta turistică rurală vor fi cuprinse şi calendare privind 

desfăşurarea principalelor manifestări folclorice, religioase, culturale din fiecare zonă, acestea 

putând constitui motivaţii pentru atragerea turiştilor. 

În acest context prin sprijinul şi participarea ANTREC se poate realiza şi implicarea 

EUROGITES în scopul asigurării unor sisteme de apreciere a calităţii serviciilor, de informare şi 

de rezervare a locurilor pentru turismul rural, concepute astfel încât turismul rural din această 

regiune să poată fi integrat în sistemul european şi de corelare a sistemului naţional de clasificare 

cu cel din celelalte state europene, promovat și prin CIPT Câmpina. 

Stabilirea tipologiei satelor turistice se bazează pe evidenţierea specificului localităţilor 

rurale şi clasificarea lor în cadrul zonei turistice , pe câteva tipuri fundamentale. Această 

clasificare este necesară în scopul promovării în fiecare localitate a celor mai adecvate forme de 

turism atât în funcţie de potenţialul turistic şi vocaţia specifică pe plan local cât şi de principalele 

motivaţii şi opţiuni ale categoriilor de turişti care frecventează localitatea respectiv– agroturism, 

turism etnic, turism al tradițiilor și obiceiurilor etc.. 



 147 

Orientarea turistică şi promovarea acestora ca destinații turistice spre satisfacţia turiştilor 

se poate realiza doar prin această selecţionare şi orientare cu ajutorul pliantelor informative, 

asupra calităţii fiecărei zone în parte şi a acoperirii cu utilităţi de cazare şi alimentaţie, turiştii 

realizând o grupare prealabilă pentru un sat sau altul în funcţie de principalele lor opţiuni şi 

motivaţii turistice,alimentaţie bio, reîntoarcerea la rude, participarea la obiceiurile și tradițiile 

satului etc. 

Aceasta permite o mai bună cunoaştere şi funcţionare a mecanismului cerere-ofertă în 

vederea corelării dintre „consumul turistic” şi „producţia” de servicii urmând o organizare a 

spaţiilor şi serviciilor de cazare şi alimentaţie în funcţie de caracteristicile culturale, social-

demografice şi psihografice ale clientelei turistice. De asemenea programele de promovare şi 

marketing vor putea fi eficientizate prin realizarea unei publicităţi concrete şi specifice fiecărei 

localităţi. 

Este necesar pentru declararea unui sat turistic, alături de dorinţa şi intenţia 

organizatorilor, ca acesta să întrunească un cuantum de condiţii naturale şi istorice dar şi de 

dezvoltare social – economică obiectivă şi anumite caracteristici specific etno-folclorice, de 

obiceiuri, tradiții, cu un caracter de ofertă unică regională. 

Satele turistice etnografice folclorice fac parte din zona submontană a judeţului, dar 

integrate în oferte clasificate unde se regăsesc sate precum Brebu, Cornu, Valea Doftanei etc.. 

Încadrarea satelor turistice în această categorie se bazează pe portul tradiţional, 

arhitectura, mobilarea şi decorarea interioară, muzica populară şi coregrafia populară, ce se 

impun ca şi caracteristici generale ale acestor localităţi. În aceste localităţi pot fi oferite turiştilor 

servicii autentice neîntâlnite în alte categorii: mobilier, decor, echipamente în stil popular, 

meniuri specific zonei servite în vase autentice ale zonei predominând ceramica şi lemnul. 

Aceasta nu exclude posibilitatea unei oferte alternative, moderne în pensiuni dacă acestea 

se regăsesc în cerinţele turiştilor. În aceste sate se pot organiza expoziţii artizanale permanente, 

cu vânzare, pentru turiştii care trec prin localitate. 

Satele turistice de creaţie artistică şi artizanală, meșteșugărească sau gastronomică se 

regăsesc ca produs turistic rural. Sunt cunoscute interesele turistice faţă de aceste zone fiind 

atraşi turiştii în special de dorinţa de a achiziţiona creaţii artistice artizanale direct de la 

producătorii locali. De asemenea în aceste sate turistice se dezvoltă şi meşteşuguri tradiţionale 

legate de artizanat şi creaţii artistice diverse în cadrul gospodăriilor sau în unele ateliere 

specializate unde artiştii şi meşterii populari realizează sculptură în materiale tradiţionale ca 

lemnul sau piatra, ţesătoria populară (covoare, pături, pânzeturi), confecţii şi cusături populare la 

costumele folclorice, ceramică de uz casnic şi gospodăresc, pictură naivă şi icoane pe sticlă, 

lemn şi pânză. 

Creaţiile folclorice din muzica şi dansul popular prahovean, muscelean sunt extrem de 

apreciate fiind larg răspândite şi în alte centre rurale uneori asociate specificului localităţii: 

festivaluri folclorice și gastronomice, expoziții și evenimente ocazionate de sărbători religiase, 

tradiționale. 

Caracteristica esenţială a acestor sate, imaginea lor de marcă, este larga răspândire a artei 

şi artizanului ca o formă certă de păstrare a formelor de viaţă rurală tradiţională manifestate faţă 

de schimbările în modul de viaţă şi în concepţii ale locuitorilor din aceste regiuni, un efort în 

promovarea acestor tradiții remarcându-se în Bănești, Brebu, Cornu etc. 

Satele turistice pastorale se grupează în zona limitrofă muntelui pe toată lungimea 

munţilor. 
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În această categorie se încadrează în general sate de munte în care preocuparea dominantă 

a localităţilor este creşterea animalelor, fie a oilor fie a vitelor şi care pot să ofere turiştilor un 

mod de viaţă specific şi bazat pe o alimentaţie bazată pe produse lactate naturale  şi carne . 

Pentru divertisment se adaugă vizite la stânele din zona munţilor şi drumeţii specifice 

acestor zone. Foarte apreciate sunt ospeţele organizate ce au specific ciobănesc cuprinzând unele 

meniuri inedite: batal la proţap, berbec haiducesc, balmoş, urdă, jintiţă, caş, brânză, pastramă, 

acestea putând fi organizate atât în gospodării cât şi la stânele din afara localităţilor în zona 

submontană. 

Originalitatea şi unicitatea acestor aspecte este completată de persistenţa în timp cu 

păstrarea unor valori etnografice şi folclorice asociate, demne de luat în considerare în 

constituirea unui produs turistic clar diferenţiat specific zonei (organizarea de festivaluri și 

târguri de produse, al caşcavelei, al fructelor, al mierii etc.) în raport cu celelalte tipuri existente 

în judeţ. 

Satele turistice pomicole şi viticole existente predominant în zona colinară sunt mai rar 

cuprinse în amenajarea turistică rurală ca urmare a unei modernizări accentuate şi timpurii încă 

din perioada de după 1950.În zonă s-au amenajat drumuri tematice-al vinului, al fructelor, se 

propune un drum al țuicii, etc Încercări de redresare turistică se realizează în unele din aceste 

localităţi. În aceste localităţi predomină activităţile de cultivare a pomilor fructiferi şi a viţei de 

vie și a fructelor de pădure, iar activităţile turistice sunt posibile pe toată durata anului, însă apar 

şi unele fluctuaţii legate de repartiţia vacanţelor și a concediilor. Dezavantajul apare din 

necorelarea dintre perioada vacanţelor şi cea de producţie pomi-viticolă de care sunt legate 

numeroase activităţi suficient de pitoreşti ce pot atrage numeroşi turişti. Există posibilitatea 

conservării produselor şi oferta lor în perioada mai activă a turismului rural din timpul vacanţelor 

de vară şi iarnă dar şi diversificarea ofertei de produse culinare şi preparate naturale  comune şi 

dietetice pe bază de fructe. 

Valoarea acestui produs turistic o reprezintă şi amplasamentele, de o frumuseţe 

inegalabilă, a gospodăriilor între livezile de pomi fructiferi şi podgorii sau poienițele pentru 

fructe de pădure şi spaţiile largi ale terenurilor aferente necesare creării unor dotări precum 

terenuri de sport (tenis, golf) sau împletirea unor activităţi eterogene (echitaţie, sport, evenimente 

culturale cu specific). 

Satele turistice pescăreşti şi vânătoreşti. Aşa cum am mai prezentat aceste activităţi se 

regăsesc în forme restrânse şi nespecifice, urmare a vocaţiei ecologice a zonei. 

Aceste activităţi sunt legate îndeosebi de zona colinară, de râuri și lacuri, regiuni având 

un grad ridicat de împădurire cu un fond cinegetic bogat aflat în imediata apropiere a localităţilor 

şi favorizând dezvoltarea activităţilor de tip vânătoresc. 

 Râurile reprezintă unele dintre cele mai curate din întreaga reţea hidrografică 

subcarpatică şi de podiş din România urmare a industrializării reduse a zonei şi deversărilor 

reduse de ape uzate şi a modificărilor reduse din albii. Ca urmare s-au păstrat majoritatea 

speciilor piscicole cu numeroase exemplare încadrând regiunea în categoria celor cu potenţial 

piscicol ridicat, ţinând cont şi de numeroasele lacuri şi bălţi din zonele meandrelor acestor râuri 

unde se pot organiza partide de vânătoare și pescuit, care înregistrate pot promova zona prin 

filmulețe lansate pe rețelele de socializare sau prezentate la diverse evenimente promoţionale 

(târguri, expoziţii, programe speciale TV). 

Satele incluse în studiu din această zonă păstrând numeroase elemente autentice rurale 

reprezentând una din zonele cu cel mai bogat potenţial turistic, dar situaţia economică precară a 
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locuitorilor şi localităţilor a făcut ca prea puţine să fie premisele economice de impulsionare a 

turismului rural. 

Valoarea acestor localităţi rurale poate fi multiplicată de activităţile de găzduire, împletite 

cu cele legate de pădure şi vânătoare şi ape cu fondul piscicol realizând cea mai valoroasă 

combinaţie a cadrului natural din zona judeţului. 

Cu toate acestea este încă insuficient exploatată valoarea turistică a acestor localităţi 

reprezentând o zonă de dezvoltare prioritară în viitorul turismului rural, în oferta integrată pe 

tema vânătorii se poate include și localiatatea Posada unde se află o expoziție cinegetică. 

Satele balneo-climatice şi peisagistice: caracteristicile predominante ale acestor localităţi 

(Telega, Cornu, Poiana Câmpina, etc), adecvate turismului de sejur, de sănătate și relaxare sunt 

cadrul natural şi poziţia apropiată de obiective turistice spectaculoase din categoria reliefului 

cum ar fi chei, abrupturi şi pante, platouri pentru panorame. Beneficiază şi de cadru climatic 

favorabil neafectat de formele moderne de poluare şi de forme de tratament naturist al apelor 

curative de la Telega stațiune balneară aflată în degradare, complexul de la Cornu cu reputație 

internațională, complexul medical balneo și de recuperare de la Poiana Câmpinei, complexul de 

tratament de la Breaza etc. Extrem de bine apreciate în turismul rural. Satele de munte şi deal cu 

casele situate pe coline cu pajişti şi fâneţe uneori livezi, satisfac motivaţia fundamentală a 

numeroşilor turişti „reîntoarcerea la natură” Numeroasele aprecieri pozitive deja existente şi în 

literatura turistică despre aceste obiective din cuprinsul localităţilor menţionate fac necesară 

atragera de investitori pentru dezvoltarea în domeniul turismului rural a acestor localităţi privite 

ca o formă de apropiere între turismul clasic şi produsele turistice rurale putând dezvolta o primă 

fază a competitivităţii în sectorul economic al turismului. 

 

3. Turismul cultural 

Dezvoltarea zonei Câmpina prin turismul cultural presupune: 

o amenajarea şi prezentarea locurilor cultural-turistice; 

o punerea în valoare de noi centre culturale și reamnajarea celor existente; 

o dezvoltarea de noi itinerare şi circuite culturale; 

o încurajarea oricăror iniţiative culturale. 

o dezvoltarea turismului arhitectural,  muzeal, religios,  

o punerea în valoare a vechilor centre istorice. 

Pe plan european şi internaţional asistăm la o dezvoltare şi diversificare extraordinară a 

turismului cultural, ca urmare a deschiderii politice şi economice din ţările Europei Centrale şi de 

Est, pe de o parte şi datorită adâncirii concurenţei între ţările cu reputație, cu vechi tradiţii în 

această formă de turism, pe de altă parte. 

La forumul internaţional al Organizaţiei Internaţionale de Turism s-a apreciat că şi în 

viitor călătoriile de cunoaştere culturală, caracterizate prin dinamism şi lipsă de monotonie, vor 

devansa călătoriile de sejur, prin atragerea şi fixarea de noi segmente ale cererii. 

Obiectivele turistice de pe teritoriul studiat sunt de mare interes cultural, ştiinţific, artistic, 

educativ, multe dintre ele având caracter de unicat pe plan european. Obiectivele din această 

zonă sunt caracterizate printr-un grad ridicat de dispersie, ceea ce face posibilă vizitarea lor prin 

intermediul circuitelor turistice, în mod independent sau în grupuri organizate, de aceea aceste 

obiective să fie introduse în oferta integrată, transversală, itinerantă, intercomunitară din pachetul 

turistic distribuit prin agențiile de turism. 

Diversificarea formelor de cazare parahoteliere, în sistem privat, va constitui un element 

benefic pentru turismul cultural. Din numărul ridicat de monumente culturale doar o mică parte 
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sunt atrase în circuitul turistic naţional şi internaţional, recunoscute deja în multe programe 

turistice; în acest sens cele mai cunoscute sunt cele din municipiul Câmpina, Brebu, Cornu, 

Bănești, Breaza. 

Din analiza cataloagelor de ofertă ale firmelor tour-operatoare româneşti şi străine se 

poate observa că resursele culturale şi naturale ale zonei sunt puțin cunoscute, doar prin efortul 

propriu al personalului obiectivelor Castelul Iulia Hașdeu, complexul Brebu etc., unele 

necunoscute potenţialilor turişti străini, sau insuficient mediatizate, de aceea înființarea CIPT 

Câmpina va avea o sarcină majoră de promovare a acestor atracții culturale din fiecare localitate-

monumente, așezăminte de cult religios, muzee etc. 

O problemă de maximă importanţă o constituie conservarea şi restaurarea monumentelor, 

lipsa unei politici coerente privind protecţia patrimoniului din ultimele decenii arată starea 

precară a multor monumente valoroase. În ultimii ani au avut loc ample acţiuni de restaurare a 

unor monumente din judeţ – complexul Brebu, dar APL vor depune diligențe pentru atragerea de 

fonduri pentru restaurarea altor obiective muzeale, precum Doftana, Micul Trianon etc. 

Este necesară creşterea iniţiativelor pentru organizarea unor manifestări cultural-artistice, 

cu ecou pe plan naţional şi european pe modelul Festivalului Internaţional de Folclor de la 

București, Sibiu desfăşurat în fiecare an şi redactarea în câteva limbi de circulaţie a unui ghid 

anual, al tuturor manifestărilor cultural-artistice, religioase, etno-folclorice. 

În strategia de dezvoltare a turismului cultural trebuie urmărite mai multe direcţii de 

acţiune ca: 

o stabilizarea zonelor şi a localităţilor prioritare pentru dezvoltarea 

turismului cultural; 

o dezvoltarea produsului turistic din fiecare localitate; 

o introducerea în circuit a unor programe turistice noi, insistând asupra 

punerii în valoare a obiectivelor turistice cu caracter de unicat naţional, 

european sau mondial, aşa cum este complexul de la Brebu, Castelul Iuliei 

Hașdeu, muzeul N. Grigorescu – Câmpina; biserici de lemn etc. 

o lansarea unor programe turistice zonale; 

o formarea prestatorilor de servicii turistice, a ghizilor itineranți şi a tour-

operatorilor pentru turismul cultural; 

o promovarea turismului cultural, a obiectivelor istorice, arhitectonice etc., a 

evenimentelor desfășurate în aceste lăcașuri. 

Programele turistice de perspectivă au în vedere, pe de o parte, latura de divertisment ce 

trebuie să însoţească acţiunile turismului cultural, iar pe de altă parte, programele tematice, 

introducerea unor elemente, tabere de creație, serile și festivalurile literare, concerte folclorice şi 

alte evenimente etnografice, vizite la centrele de creaţie a meşterilor populari, organizarea unor 

excursii de scurtă durată pe la obiectivele turistice culturale și religioase din zona cercetată. De 

mare succes se bucură şi pot fi oferite, circuite al căror traseu va fi alcătuit la cererea turiştilor  

sau includera atracțiilor culturale în oferta integrată, itinerantă, transversală, intercomunitară. 

 

4. Turismul montan, subcarpatic şi ecoturismul 

Studiile internaţionale arată că turismul montan şi ecoturismul reprezintă nişe de piaţă în 

creştere, iar zona Câmpinei, subcarpatică, este la granița dintre șes și munte, cu un potențial 

natural ridicat, bine poziţionat, la poarta Carpaților, astfel încât se poate începe capitalizarea 

acestor resurse şi oportunităţi. Prin intermediul Asociaţiei Române pentru Turism Ecologic 

(RETREAT) se poate sprijini intenţia de a deschide pensiuni în zona colinară, amenajarea de noi 
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trasee, dezvoltarea unor parcuri de distracție, circuite de mountainbike, motocross, raliuri auto, 

tiroliene, etc. 

Sporturile de iarnă sunt în mare vogă în România. Schiul pe pante line pentru copii, 

snow boardingul şi alte activităţi asociate acestora sunt foarte la modă și căutate de turiști atât în 

turismul de week-end sau cel de vacanțe, pretabilă acestor coline sucarpatice. Cei care fac parte 

din clasa de mijloc, în creştere în special în oraşe, au descoperit în sporturile de iarnă o activitate 

pe care şi-o pot permite şi care le îndeplineşte multe din aspiraţii și așteptări individuale de 

relaxare și sport. Această zonă, care trebuie să investească în acest sens, împreună cu stațiunile 

din Valea Prahovei pot oferi condiții excelente pentru acest turism, cum ar fi: 

•  Să devină inevitabil pentru că piaţa ţintă este prea mică, fiind concurată de turismul 

montan al Văii Prahovei; 

•  Să devină inevitabil din cauza sezonului scurt datorită insuficienţei zăpezii – altitudinii 

scăzute și încălzirii globale sau clima mai caldă în zonă – şi cererii reduse din cursul săptămânii; 

•  Să devină inevitabil și să aducă daune mediului datorită necesităţii şi costului producţiei 

de zăpadă artificială; 

•  Să aibă impact de distrugere a mediului, în urma unei dezvoltări neplanificate de tip 

plan de urbanism; 

•  Să exercite o presiune prea mare asupra infrastructurii locale – drumuri de acces, 

sisteme sanitare și de canalizare, parcarea autovehiculelor cererea să fie mai mică decât oferta, 

investiţiile de cablu, infrastructura, construirea de pârtii, servicii, echipamente să nu fie acoperite 

din încasări. 

 Dezvoltarea viitoare presupune deci riscuri. Programul naţional „Super schi în Carpaţi” 

nu a fost nici în prezent corelat la nivelul întregii arii Carpatice din România” iar zona Câmpinei 

nu a beneficiat de programe de dezvoltare naţionale, nefiind nici măcar inclusă în categoria 

staţiunilor turistice. 

Este necesară comandarea unui studiu de fezabilitate, de oportunitate, de piață, privind 

oportunitatea dezvoltării acestui tip de turism în zonă, raportul cerere –oferta națională și 

internațională, efortul de promovare și atragere de turiști pe o pistă nouă fiind riscantă, cu toate 

că, baza profilului consumatorului de sporturi de iarnă, a venitului disponibil, a prețurilor 

practicate, mai mici pentru atragerea turiștilor, şi a locaţiei apropiate de centre aglomerate urbane 

pot fi atuuri în vederea evaluării potenţialului acestui tip de turism. 

Dezvoltarea la nivel local trebuie de asemenea să se încadreze în planul judeţean de 

dezvoltare şi amenajarea teritoriului şi să fie garantate de Consiliul judeţean. Departamentul de 

planificare al Consiliului judeţean și municipal trebuie să aprobe toate dezvoltările aferente 

practicării sporturilor de iarnă, asigurând respectarea în totalitate a consideraţiilor de mediu şi 

asigurarea infrastructurii de susţinere. 

Produsul drumeţii este în mare parte bine dezvoltat pe teren prin sistemul de marcare şi 

procesul de autorizare a traseelor. Totuşi, există o slabă comunicare privind ofertă extinsă a 

produsului către potenţialii excursionişti, care în consecinţă nu cunosc oportunităţile. Această 

lipsă de comunicare și promovare a acestor trasee trebuie rezolvată tot prin activităţi concentrate 

de către CIPT CÂMPINA. 

Autorităţile locale vor trebui să realizeze publicaţii cuprinzând hărţi care indică traseele 

din interiorul şi din jurul zonelor cu indicatoarele corespunzătoare, formarea unor ghizi pentru 

grupurile organizate, introducerea acestor trasee în ofertă turistică. Nu există uniformitate în 

prezentarea acestor informaţii sau a hărţilor. Informaţii detaliate privind posibilităţile de drumeţie 

sunt în general disponibile de la localnici numai la sosirea într-o localitate de munte. Publicitatea 
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în avans este precară, iar informaţiile detaliate pentru planificare sunt dificil de obţinut înaintea 

unei vizite. 

Pentru a aduce datele referitoare la reţeaua actuală a traseelor până la acest nivel, trebuie 

stabilită o hartă uniformă a tuturor traseelor, care poate fi folosită pentru producerea de pliante cu 

trasee locale, materiale de publicitate a drumeţiilor în general şi trebuie folosite în sistem web., 

GPS, SALVAMONT. În zonă neexistând şi alte organisme interesate  pe plan local trebuie să se 

pună la dispoziţie un set de formulare pentru colectarea datelor şi echipament GPS prin care să se 

includă datele traseelor într-un format cartografic standard şi să adune date suplimentare pentru 

fiecare traseu – puncte de acces, legături de transport, adăposturi, dificultatea și tipul terenului, 

descrierea traseului, spaţii de cazare pe traseu sau în apropiere etc. Pentru a le publica în formă 

tipărită și pe website. Este nevoie de un plan de acţiune pentru realizarea hărţilor şi publicitatea 

traseelor de drumeţie, inclusiv: 

•  Harta GPS a tuturor traseelor autorizate, aflate în centrele de informare turistică locală, 

hoteluri, etc; 

•  Producerea unei specificaţii pentru realizarea hărţii şi a oricăror alte şi viitoare trasee; 

•  Producerea unei cartografii standard şi a datelor pentru zonele traseelor de drumeţie 

incluzând marcarea traseelor, atracţii, vederi panoramice, descrierea rutelor (dificultate, durată, 

distanţă, diferenţă de altitudine, echipament etc.) transport către şi de la trasee, cabane și alte 

unităţi de cazare; 

•  Prezentarea traseelor în formă detaliată, punct cu punct şi în forma circuitelor; 

•  Dezvoltarea unui catalog al traseelor; 

•  Dezvoltarea unei campanii de marketing pentru drumeţii în România şi realizarea 

materialelor publicitare de bază pentru operatorii şi cluburile de drumeţie, precum şi pentru 

turişti individuali. 

•  Raţionalizarea reţelei traseelor pentru drumeţie în zonele protejate în scopul 

minimizării impactului negativ asupra mediului. 

În unele zone, infrastructura traseelor de drumeţie prezintă deficienţe – marcarea este 

inexistentă sau incompletă, iar cabanele montane necesită reparaţii şi renovare, în zona 

subcarpatică fiind inexistente sau foarte puține. Se recomandă ca în zonele protejate să se 

identifice deficienţele şi cerinţele atât pentru traseele existente, cât și pentru cele noi şi să includă 

aceste planuri de dezvoltare turistică durabilă. Administratorii zonelor protejate să includă 

cerinţele de refacere şi extindere a traseelor de drumeţie în planurile lor de dezvoltare turistică 

durabilă. 

 

5. Mini-vacanţe, turism de tranzit şi turişti de week-end 

Ca urmare a studiului sociologic, în rândul turiștilor, s-a ajuns la concluzia că unele dintre 

motivele pentru care respondenţii respectivi au vizitat zona Câmpina sunt următoarele: vizitarea 

în trecere a obiectivelor istorice, culturale şi naturale; petrecerea mini-vacanţelor itinerante, 

petrecerea week-end-ului. Combinaţia de turişti de mini-vacanţe şi de week-end sugerează că ar 

trebui acordată o atenţie specială acestui segment de piaţă, printr-o publicitate regională şi prin 

campanii de informare. 

În actualele condiţii economico-sociale ale ţării, cu o majoritate a populaţiei aflată sub 

standardul minim al posibilităţilor de practicare a unui turism decent (sub 500 USD venit net 

lunar/persoană), turismul de scurtă durată din zonele periurbane (îndeosebi ale aşezărilor urbane 

mari, cu cerere turistică importantă) oferă posibilităţi largi de practicare unui mare număr de 

persoane. 
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Ca urmare, el devine o veritabilă linie de start a turismului de perspectivă. Amenajarea 

turistică a zonelor preorăşeneşti, în special a municipiului Câmpina trebuie să urmărească 

următoarele coordonate: 

 Valea Doftanei, Poiana Câmpina. – Turism recreativ și balnear; 

 Provița de Sus și de Jos– turism mixt (ecologic şi recreativ); 

 Băile TELEGA– turism mixt (curativ şi recreativ), 

 Brebu, Băneşti– turism cultural și de recreere, etc 

 

6.4. Planul de dezvoltare al turismului din zona Câmpina 
 

I. Cerinţe ale planului operaţional de dezvoltare a turismului în Zona Câmpina 

Un turism durabil și sustenabil în zona Câmpina trebuie să fie în acord cu strategia de 

dezvoltare locală a municipiului și a fiecărei localități în parte, prezentate anterior și 

completate cu obiectivele și prioritățile identificate în prezentul studiu și cu toate formele şi 

activităţile din industria ospitalităţii, incluzând turismul convenţional de masă, turismul cultural 

şi religios, turismul de afaceri, turismul rural, turismul montan şi ecologic şi turismul de tranzit, 

turismul urban, care trebuie să răspundă cerințelor din Strategia națională de dezvoltare a 

turismului. Procesul de orientare către durabilitate trebuie să fie compatibil cu MASTER 

PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE la nivel național, să fie coordonat la nivel judeţean 

de către factorii autorității publice şi susţinut de factorii locali, la nivelul comunităţilor. 

Durabilitatea, pentru turismul local integrează trei aspecte independente: economic, social-

cultural şi de mediu. Dezvoltarea durabilă implică permanenţă și sustenabilitate, ceea ce 

înseamnă că turismul durabil presupune utilizarea optimă a resurselor (inclusiv a diversităţii 

biologice), minimizarea impactului negativ economic, socio-cultural şi ecologic, maximizarea 

beneficiilor asupra comunităţilor locale şi asupra conservării naturii. Ca o consecinţă firească, 

durabilitatea se referă şi la structurile manageriale necesare în vederea îndeplinirii acestor 

scopuri. 

Scopul realizării unui turism durabil trebuie să fie subordonat planului judeţean şi 

regional de dezvoltare economică şi socială. Acţiunile pot acoperi scopuri economice (creşterea 

veniturilor, diversificarea şi integrarea activităţilor, controlul, potenţarea şi zonarea dezvoltării), 

scopuri sociale (ameliorarea stării sociale şi a inegalităţii distribuţiei veniturilor, protecţia 

patrimoniului sociocultural, participarea şi implicarea comunităţilor locale) ori scopuri ecologice 

(protejarea zonelor ecoturistice, conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii). 

Implementarea politicilor şi planului turistic în zona Câmpina reprezintă o 

responsabilitate atât a autorităţilor locale, cât şi a întregii comunități de afaceri. Sectorul 

public răspunde de stabilirea planificării şi programelor, realizarea infrastructurii de bază, 

dezvoltarea anumitor atracţii turistice, stabilirea şi administrarea normelor de oferire a 

facilităţilor şi serviciilor, stabilirea măsurilor de administrare şi valorificare a teritoriului şi de 

protecţie a mediului înconjurător, stabilirea standardelor pentru pregătirea şi perfecţionarea în 

domeniul turismului, menţinerea sănătăţii şi securităţii publice. Comunitatea de afaceri răspunde 

de dezvoltarea serviciilor de cazare, a operaţiunilor agenţiilor de turism, de activitatea 

întreprinderilor comerciale cu specific turistic, şi se bazează pe infrastructură, pe dezvoltarea 

unor atracţii turistice şi promovarea acestora prin activităţi specifice de marketing. 

Angajamentul și sprijinul politic în vederea dezvoltării turismului într-o manieră 

planificată şi durabilă sunt esenţiale. De asemenea, asociaţiile operatorilor din turism vor trebui 

să fie implicate din ce în ce mai mult în aspecte legate de dezvoltarea turismului. 
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Montajul logic şi programarea proiectelor de dezvoltare turistică sunt de asemenea 

importante. În turism trebuie să existe organizaţii eficiente, atât în sectorul public, cât şi în cel 

privat care să asigure protecţia mediului înconjurător şi standardele facilităţilor turistice. 

Proiectele specifice turismului trebuie dezvoltate într-o manieră sistematică, aplicându-se metoda 

drumului critic. Suportul financiar al proiectelor, atât pentru sectorul public, cât şi pentru cel 

privat, este o condiţie foarte importantă, sursele financiare publice, private sau europene având o 

procedură selectivă de alocare, pe baza unor criterii și interese. Pentru fiecare activitate turistică 

se vor stabili programe de finanţare şi proiecte concrete. De asemenea, este esenţială folosirea 

tehnicilor şi metodelor marketingului turistic prin realizarea unui program promoţional. 

Activităţile de marketing trebuie să se desfăşoare la nivelul unui oficiu local de turism, 

concentrat pentru o imagine unitară și de încredere şi în sectorul turistic privat pentru că 

dezvoltarea unei imagini pozitive pe pieţele turistice potenţiale este foarte importantă. 

 

II. Obiective şi programe ale planului de dezvoltare a turismului 

 

Obiective funcţionale 

1. Crearea unei imagini nuanţate atât la nivel intern cât și la nivel extern privind 

avantajele zonei Câmpina ca destinaţie turistică şi promovarea unui brand local de 

încredere; 

2. Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile 

sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent și 

păstrate pentru generaţiile viitoare; 

3. Asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei locale şi 

ca un generator de noi locuri de muncă; 

4. Conştientizarea populaţiei zonei cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi 

dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor; 

5. Dezvoltarea infrastructurii şi suprastructurii turistice necesare derulării 

sistemelor turistice prevăzute în strategia de dezvoltare; 

6. Consolidarea sistemelor de coordonare prin organisme locale de turism care să 

asigure respectarea standardelor de calitate a produselor și serviciilor, să ofere informaţii 

vizitatorilor şi să sprijine toate acţiunile turistice în procesul de dezvoltare a turismului 

local; 

7. Dezvoltarea şi implementarea anuală a programelor de marketing pentru zona 

Câmpina ca destinaţie turistică prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând 

toate pieţele principale cu potenţial; 

8. Asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism 

regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului în judeţ. 
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III. Priorităţi şi planificare strategică 

 

PRIORITATE ACȚIUNI  

1. Elaborarea politicilor, 

stabilirea organizării şi 

legislaţiei în turism: 

1. Aprobarea politicii şi planului turistic local şi 

judeţean, ca document oficial al dezvoltării turismului; 

2. Facilitarea dezvoltării unui centru sau oficiu 

judeţean de turism care să sprijine dezvoltarea capitalului 

din turism; 

3. Consolidarea cadrului legal local pentru turism 

astfel încât acesta să asigure o bună aplicabilitate și să 

garanteze standarde ridicate, în raport de zone similare; 

4. Stabilirea reţelei punctelor, centrelor şi 

staţiunilor din zona Câmpina pentru a asigura cadrul de 

orientare pentru constituirea programelor turistice 

(zonarea); 

 

2. Dezvoltare şi instruire 

resurse umane 

1. Dezvoltarea sistemului de educaţie 

prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul turistic 

astfel încât să includă asigurarea calificării unui număr de 

personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare; 

2. Instruirea şi pregătirea personalului angajat în 

toate activităţile turistice, în special al celui ce deserveşte 

muzeele şi monumentele majore în îmbunătăţirea 

facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a 

facilităţilor ospitaliere, de interpretare şi de marketing-

ghizi și echipamente audio-video; 

 

3. Programe de dezvoltare 

prin parteneriate 

1. Încurajarea şi implicarea comunităţilor locale în 

dezvoltarea turismului şi dezvoltarea planurilor integrate 

de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor 

de infrastructură pentru a evita dezvoltarea lipsită de 

coordonare; Înființarea unui centru de informare și 

promovare 

2. Organizarea eficientă a sectorului public şi al 

celui privat şi menţinerea unei coordonări strânse între 

sectorul public, privat şi organizaţiile 

nonguvernamentale, acolo unde acestea sunt implicate; 

3. Dezvoltarea parteneriatelor pentru zonele 

montane subcarpatice pentru a oferi facilităţi şi atracţii 

oaspeţilor pe parcursul întregului an;, grupuri de 

iniţiativă, clustere 

 

4. Susţinerea conservării şi 

dezvoltării mediului şi 

resurselor 

1. Sprijinirea dezvoltării ecoturismului din zona 

montană, a parcurilor naţionale, a rezervaţiilor şi a 

zonelor rurale; 

2. Măsurile de protecţie a mediului înconjurător, 

standardele dezvoltării (incluse în general în 

regulamentele cu privire la valorificarea teritoriului) şi 

proiectarea ghidului pentru facilităţile turistice; 
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5. Dezvoltarea 

infrastructurii şi 

promovarea investiţiilor în 

turism: 

1. Dezvoltarea sistemului de transport regional 

inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate dar şi a 

infrastructurii locale cu prioritate în baza cerinţelor turistice; 

2. Extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi 

diseminarea regulată a statisticilor şi studiilor de piaţă 

pentru a oferi asistenţă în sprijinirea investiţiilor şi a 

procesului decizional în marketing; 

3. Introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a 

facilita investiţiile în turism atât din partea investitorilor 

locali cât şi a celor străini; 

4. Identificarea oportunităţilor de investiţii şi luarea 

măsurilor care să permită extinderea sezonului turistic pe tot 

parcursul anului cu pachete turistice sezoniere; 

5. Creşterea finanţării publice (locale, 

guvernamentale şi comunitare) pentru dezvoltarea atracţiilor 

şi infrastructurii turistice; 

6. Programarea proiectelor de dezvoltare, şi a 

acţiunilor necesare; 

7. Finanţarea eficientă şi sistematică a proiectelor 

turistice individuale; 

 

6. Dezvoltarea, 

diversificarea şi promovarea 

ofertei turistice; 

Servicii de informare 

1. Crearea unui centru de informare turistică și o 

rețea de infopoints coordonate în toate localitățile din 

zona turistică studiată pentru a extinde mesajul de 

ospitalitate faţă de oaspeţi, oferind acestora informaţii 

corecte pentru a-i asista în orientarea, plăcerea și 

aprecierea destinaţiei lor; 

2. Extinderea sistemului de marcare a obiectivelor 

turistice de interes local, zonal şi naţional în conformitate 

cu standardele UE şi introducerea de rute turistice 

tematice; 

3. Stabilirea circuitelor turistice, a obiectivelor şi a 

staţionărilor; 

 

7. Marketingul destinaţiilor, 

în condiţiile conservării, a 

patrimoniului natural, 

istoric şi cultural: 

1. Realizarea unei baze de date la nivel regional și 

local a produselor turistice – unităţilor de cazare și masă, 

atracțiilor turistice, evenimentelor şi serviciilor atât în 

industria turistică cât şi în ce priveşte accesul publicului; 

2. Crearea unui portal de turism de către CIPT 

Câmpina, ca instrument major de promovare, informare şi 

efectuare a rezervărilor; 

3. Crearea şi promovarea pe piaţa turistică a unei 

baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita 

promovarea artelor vizuale şi auditive, în special a 

festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice; 

4. Marketingul turistic integrat, intercomunitar şi 

promovarea eficientă a turismului pentru toată zona, 

inclusiv pentru firmele private; 
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IV. Planul operaţional – programarea dezvoltării 2015-2020 

Programarea dezvoltării pentru abordarea sistematică şi coordonarea implementării 

include măsurile de integrare a priorităţilor şi programelor de acţiune, descrise mai sus în planul 

strategic şi vor conţine atât programele de acţiune, proiectele de dezvoltare cât şi activităţile 

necesare conexe. 

Planul operaţional de acţiune pe măsuri de dezvoltare pentru următorii 5 ani, este 

realizat ca parte a întregului proces de programare turistică, pentru ca, apoi, periodic, să fie 

actualizat şi revizuit. Planul operaţional include atât măsurile de coordonare, proiectarea şi 

adoptarea anumitor tipuri de reglementări, studii speciale, proiectele sectorului public şi privat şi 

infrastructura, cât şi atracţiile, facilităţile şi serviciile necesare, astfel încât dezvoltarea să fie 

integrată şi coordonată, durabilă și eficientă. Fiecare măsură din planul operaţional de dezvoltare 

al turismului în acesta zonă va conţine programe operaţionale specifice ce vor include proiecte, 

costurile estimate ale dezvoltării, resurse, termene de realizare şi va desemna factorii responsabili 

pentru implementarea proiectului. 

Prezentăm în continuare cele 7 măsuri din planul operațional identificate: 
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Măsura 1. Zonarea şi integrarea zonei turistice Câmpina 

 

Zonarea va fi necesară pentru implementarea planurilor de folosire a terenului pentru 

staţiuni, a facilităţilor turistice în zonele de atracţie, pentru turismul urban şi alte tipuri de zone 

turistice. Reglementarea zonării va presupune stabilirea unor standarde de dezvoltare cum ar fi 

densitatea turistică, limita superioară şi inferioară a ocupării etc. Zonarea trebuie efectuată şi 

pentru dezvoltarea ariilor din apropierea regiunilor turistice, aşa încât acestea să fie compatibile 

cu dezvoltarea sectorului turistic în concordanță cu planurile edilitare aprobate de primării, 

consilii locale, GAL. 

Legislaţia privind protecţia mediului înconjurător, cu prevederi la nivel judeţean şi local 

trebuie adoptată. Regulile de bază în construcţii, inclusiv legea prevenirii şi stingerii incendiilor, 

trebuie revăzute, la nivelul tuturor comunităţilor, astfel încât să existe certitudinea că ele respectă 

standardele. 

 

Măsura 2. Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturală şi peisagistică 

 

Administrarea amplasamentelor, proiectarea arhitecturală şi peisagistică în arealele şi 

zonele turistice stabilite în consens de APL, trebuie realizate, în cadrul unui oficiu intercomunitar 

și judeţean de turism, de un comitet sau o comisie de analiză arhitecturală aleasă în acest scop. 

Această organizaţie trebuie să analizeze, să efectueze studiul de fezabilitate și devizul și să aducă 

modificări, dacă este necesar, tuturor proiectelor de dezvoltare turistică propuse, în conformitate 

cu standardele de proiectare stabilite de comisie- să fie un concept unitar, în concordanță cu 

specificul architectural al zonei. Procedura de analiză a proiectelor asigură compatibilitatea 

amenajărilor cu resursele naturale şi armonizarea cu mediul înconjurător local şi tradiţiile 

arhitectonice. 

Odată cu standardele de calitate ale facilităţilor şi serviciilor turistice, trebuie elaborate şi 

adoptate şi alte reglementări, legate în special de sănătate, siguranță alimentară protecția 

mediului etc. Siguranţă şi salubritate. Aceste reglementări cuprind condiţii de funcţionare şi 

proceduri de verificare a hotelurilor şi a altor unităţi de cazare, a restaurantelor, a agenţiilor de 

voiaj şi turism şi a ghizilor. Standardele tehnice ale infrastructurilor şi clădirilor ar trebui 

revizuite pentru a exista siguranţa că ele fac faţă standardelor în vigoare. Proiectul de dezvoltare 

al turismului în zona studiată poate fi un proces complicat, în special proiectele ample, cum ar fi 

proiectul de dezvoltare al unei staţiuni, cu multe hoteluri şi facilităţi. O programare atentă a 

dezvoltării necesită utilizarea metodei de analiză a drumului critic. Este o tehnică de planificare a 

acţiunilor pentru ca acestea să fie duse la îndeplinire într-o succesiune raţională şi eficientă şi 

pentru implementarea proiectului într-o manieră coordonată, logică și cu costuri reduse, dar cu 

respectarea standardelor și nivelului de calitate. 

 

Măsura 3. Programarea turistică 

 

Programarea turistică se bazează pe priorităţile planului operaţional de diversificare a 

ofertei şi atracţiilor turistice şi a dezvoltării infrastructurii şi reţelei de transport. Programele 

turistice corect proiectate oferă nu doar o activitate interesantă pentru turişti, ci şi o distribuţie 

largă din punct de vedere geografic şi demografic a beneficiilor economice. 

Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor turistice, cum sunt restaurantele şi magazinele de 

artizanat de-a lungul traseelor turistice încurajează turistul să cheltuiască în timpul popasurilor. 



 159 

Programele turistice pot include, alături de traseele tradiţionale cu autobuzul, taxiul sau 

rent-a-car, plimbări şi călărie (sau plimbări cu un alt animal), plimbări cu barca pe râuri şi lacuri, 

trasee feroviare, itinerante, tematice. Tururile aeriene locale cu avionul sau elicopterul sunt 

posibile în zonă prin reactivarea aeroporturilor private. 

 

Măsura 4. Finanţarea pentru management şi planificare turistică 

 

Finanţarea planificării turistice la nivel local, a planurilor de turism urban şi ecoturism şi 

planificarea atracţiilor cu caracter public, cum sunt parcurile de distracții, zone protejate şi 

siturile arheologice sau istorice, intră în aria de responsabilitate a autorităţilor locale şi judeţene. 

Finanţarea planurilor de dezvoltare detaliate şi a studiilor de fezabilitate este în mod obişnuit 

responsabilitatea sectorului privat. Planificarea unui centru turistic mai mare poate fi realizată de 

comunităţile locale, o companie privată sau o societate de dezvoltare prin parteneriat public-

privat. Chiar dacă planificarea e făcută de sectorul privat, autorităţile locale au responsabilitatea 

de a autoriza investiția, de a stabili standardele aşa cum au fost aprobate iniţial, de a revizui 

planurile şi de a le accepta doar dacă îndeplinesc standardele aprobate. Proiectele comerciale 

sunt de obicei preluate de sectorul privat. Proiectele mari, cum sunt centrele turistice-viitoare 

staţiuni, necesită investiţii iniţiale substanţiale, în special pentru infrastructură, şi pot deveni 

rentabile doar peste câţiva ani. Asemenea proiecte necesită şi o experienţă managerială solidă. 

Dacă sectorul privat local este puţin dezvoltat şi lipsit de experienţă managerială sau de capital 

suficient pentru derularea proiectelor importante, poate fi constituită o societate publică de 

dezvoltare, constituită de către autorităţile locale sau prin asocierea acestuia cu sectorul privat, 

pentru a găsi surse de finanţare şi pentru angajarea unor manageri cu experienţă. Această 

societate sau grup asociativ– cluster inovativ în turism este responsabilă de realizarea 

infrastructurii şi a altor componente non comerciale ale proiectului şi poate continua să se ocupe 

de aceste componente şi după ce s-a realizat dezvoltarea centrului turistic. De obicei, societatea, 

clusterul închiriază sectorului privat, în vederea dezvoltării, componentele comerciale, iar 

veniturile din închiriere le foloseşte pentru a acoperi costurile de investiţie şi pentru a suporta 

cheltuielile operaţionale ale centrului turistic. Societatea de dezvoltare poate fi constituită pentru 

a derula mai multe proiecte turistice într-o regiune. 

 

Măsura 5. Finanţarea dezvoltării infrastructurii 

 

Principalele componente ale infrastructurii trebuie finanţate de guvern sau de autorităţile 

publice, proiecte cu finanţare diversă. Oricum, taxele de folosinţă pot recupera cea mai mare 

parte din această investiţie sau măcar costurile operaţionale. Această infrastructură serveşte 

nevoilor generale de dezvoltare. În cadrul unui program de dezvoltare, finanţarea infrastructurii 

interioare va fi în continuare realizată de către autorităţile locale şi sectorul privat, care preiau 

iniţiativa dezvoltării. 

 

Măsura 6. Finanţarea principalelor puncte de atracţie 

 

Parcurile locale şi naţionale, zonele istorice şi arheologice, muzeele, centrele culturale şi 

alte tipuri de atracţii trebuie, în parte, finanţate treptat prin administrare privată, iar prin plata 

unor taxe de intrare se acoperă o parte din costurile operaţionale. Aceste atracţii determină 

turiştii să viziteze o zonă şi să cheltuiască. 
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 De regulă, finanţarea amenajării şi restaurării zonelor turistice poate fi realizată de către 

sectorul privat, dar cu sprijin din partea autorităţilor. Atracţiile de tip comercial, cum sunt 

parcurile tematice, trebuie finanţate de sectorul privat, în speranţa că vor aduce profituri. 

 

Măsura 7. Finanţarea hotelurilor şi a altor facilităţi şi servicii comerciale 

 

Sectorul privat este sursa obişnuită de finanţare pentru modernizarea hotelurilor şi a altor 

facilităţi comerciale, aceasta fiind politica şi tendinţa în cele mai multe regiuni turistice. 

Autorităţile judeţene vor trebui să fie iniţiatorul dezvoltării în zonele turistice noi, înainte ca 

investitorii particulari să decidă să facă investiţii, sau poate coopera cu investitorii particulari 

pentru anumite proiecte. În stadiul iniţial de dezvoltare sunt necesare investiţii mari. Câteva 

modalităţi de stimulare a investiţiilor pot fi: 

•  asigurarea terenului necesar dezvoltării facilităţilor turistice la un preţ moderat sau 

gratuit, promoțional. În unele regiuni unde achiziţionarea terenului de către sectorul privat este 

dificilă, intervenţia autorităţilor judeţene şi locale este suficientă pentru a stimula investiţiile; 

•  asigurarea gratuită a infrastructurii exterioare; 

•  asigurarea întregii infrastructuri interioare sau numai a unei părţi pentru care costul 

poate fi eventual acoperit de taxele de utilizare sau preţul de închiriere al hotelului sau al altor 

spaţii comerciale; 

•  scutirea totală sau parţială de taxe locale pentru dezvoltarea iniţială şi pentru punerea în 

funcţiune a facilităţilor turistice. Această oportunitate este oferită de către autorităţile locale; 

•  acordarea împrumuturilor pentru dezvoltare cu o rată a dobânzii normală sau mai 

scăzută sau garantarea de către autorităţile locale a împrumuturilor făcute de instituţiile private. 

Se poate acorda o perioadă mai mare de graţie pentru restituirea împrumuturilor; 

•  acordarea de subvenţii pentru dezvoltare până la un anumit procent din costurile de 

investiţie sau de subvenţii pentru programele de instruire a personalului. 
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V. Principalele programe de dezvoltare și măsuri din planul operaţional 

Programele de acţiune sunt elementele de practică a dezvoltării turismului pentru fiecare 

măsură de dezvoltare turistică a zonei Câmpina. 

Instituţiile publice în parteneriat cu mediul privat de afaceri vor fi nevoite să sprijine 

financiar derularea acestor programe din măsurile planului operaţional. De asemenea în vederea 

finanţării programelor vor trebui atrase fonduri europene prin intermediul organismelor 

subordonate acestor instituţii publice sau prin CIPT Câmpina. Proiectele pot fi multiple iar 

acestea pot veni din partea autorităţilor cât şi din partea mediului de afaceri local, județean, 

naţional sau internaţional. 

 

MĂSURI DE DEZVOLTARE PROGRAME 

MD 1. Zonarea şi integrarea zonei turistice 

Câmpina 

P 1.1. Crearea unui compartiment de 

turism, în cadrul Primăriei Câmpina cu rol 

de coordonare a strategiei şi planificării 

turismului; 

P 1.2. Definirea unui brand local şi 

crearea de activităţi pentru susţinerea 

acestuia; 

P 1.3. Elaborarea de materiale de 

promovare, unitare şi de calitate (tematice 

sau diversificate, în limba română şi alte 

limbi de circulaţie internaţională): postere, 

broşuri, materiale informative, cataloage cu 

produse şi servicii, hărţi, calendare ale 

evenimentelor, etc; 

P 1.4. Activităţi de promovare în 

mass-media și participarea la târguri din țară 

și străinătate; 

P 1.5. Promovare on-line şi crearea 

de legături între site-urile internet existente; 

P 1.6. Diseminarea materialelor de 

promovare prin Centrul de Informare și 

promovare turistică locală la toate centrele 

județene, naţionale, internaționale, prin 

birourile de turism din străinătate şi în 

localităţile din străinătate cu care există 

relaţii de înfrăţire; 

P 1.7. Crearea de puncte de 

informare turistică plasate în locurile 

strategice din zona analizată; 

P 1.8. Dezvoltarea de campanii 

tematice de comunicare; 

P1.9. Participarea unitară a actorilor 

implicați la târguri de turism naţionale şi 

internaţionale; 

P 1.10. Circuite de familiarizare cu 
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specificul zonei (pentru turoperatori 

naţionali şi internaţionali, agenţii de turism, 

jurnalişti, etc); 

P 1.11. Acţiuni de lobby către 

instituţii publice, finanţatori (publici şi 

privaţi), etc; 

P.1.12. Integrarea pachetelor şi 

circuitelor turistice locale în cele judeţene, 

în programele naţionale de promovare; 

P 1.13. Încurajarea oricăror altor şi 

evenimente, concursuri, conferinţe, 

spectacole, etc care imbogatesc oferta 

turistica; 

MD 2. Administrarea amplasamentelor, 

proiectarea arhitecturală şi peisagistică 

P 2.1 Colectarea permanentă de date 

şi informaţii turistice (istorice, naturale, 

tradiţionale, unităţi de cazare şi agrement, 

etc); 

P 2.2. Constituirea şi întreţinerea 

unei baze unitare şi publice de date şi 

informaţii asupra resurselor turistice ale 

zonei; 

P 2.3. Analiza permanentă a 

necesităţilor de dezvoltare, modernizare, 

restaurare, semnalizare şi conservare a 

resurselor turistice ale zonei studiate, în 

context local, județean, naţional şi 

internaţional; 

P 2.4. Elaborarea de cercetări şi 

studii periodice de piaţă: studii de 

diagnostic şi fezabilitate, sondaje, 

chestionare, etc; 

MD 3. Programarea turistică P 3.1. Dezvoltarea unui sistem de 

rezervare eficient la ofertele promovate; 

P 3.2. Dezvoltarea calitativă şi 

cantitativă şi permanentizarea produselor şi 

serviciilor turistice existente; 

P 3.3. Dezvoltarea de pachete şi 

circuite turistice tematice şi diversificate; 

P 3.4. Încurajarea uniformizării 

nivelurilor calitative a produselor şi 

serviciilor turistice şi crearea de etichete de 

calitate și a unui brand local; 

P 3.5. Încurajarea competiţiilor de 

calitate destinate operatorilor şi structurilor 

din turism; 

P 3.6. Formarea de reţele de 
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distribuţie pentru produsele şi serviciile 

turistice locale integrate în cele judeţene; 

P 3.7. Dezvoltarea turismului de nişă 

(turism cultural, sportiv, de afaceri, de 

conferinţe, agroturism, ecoturism, etc); 

MD 4. Finanţarea pentru management şi 

planificare turistică 

P 4.1. Sprijinirea întreprinzătorilor în 

iniţierea şi dezvoltarea de activităţi în 

turism; 

P 4.2. Sprijinirea micilor 

întreprinzători în dezvoltarea de noi produse 

şi servicii, inovatoare, cu respectarea 

identităţii locale; 

P 4.3. Sprijinirea dezvoltării şi a 

managementului turistic al parcurilor 

naturale, ariilor protejate şi a celorlalte zone 

naturale ale arealului Câmpina; 

P 4.4. Încurajarea investiţiilor în IT 

şi în forme moderne de comercializare; 

P 4.5. Încurajarea investiţiilor pentru 

siguranţa şi sănătatea turiştilor şi a 

personalului; 

P 4.6. Încurajarea investiţiilor în 

surse de energie neconvenţionale (solare, 

eoliene, etc), ecologice din economia verde 

și albastră; 

MD 5. Finanţarea dezvoltării 

infrastructurii 

P 5.1. Modernizarea reţelei rutiere 

existente în raport cu nevoile turistice; 

P 5.2. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea parcărilor; 

P 5.3. Dezvoltarea de facilităţi 

pentru persoanele cu handicap şi 

semnalizarea acestora; 

P 5.4. Modernizarea şi întreţinerea 

spaţiilor înconjurătoare unităţilor de cazare 

şi obiectivelor turistice; 

P 5.5. Modernizarea şi semnalizarea 

punctelor de intrare în judeţ; Modernizarea 

şi dezvoltarea formelor de transport turistic; 

P 5.6. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea toaletelor publice în zonele 

turistice; 

P 5.7. Dezvoltarea infrastructurii de 

comunicații (INTERNET, Wirless, 

Telefonie mobilă...) 

MD 6. Finanţarea principalelor puncte de 

atracţie 

În turism montan și subcarpatic: 

P 6.1. Dezvoltarea turistică a 
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masivelor muntoase și a zonelor 

subcarpatice; 

P 6.2. Construcţia, modernizarea, 

dezvoltarea şi semnalizarea pârtiilor de schi 

și a traseelor turistice; 

P 6.3. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea refugiilor montane; 

P 6.4. Marcarea, semnalizarea şi 

întreţinerea traseelor de drumeţie; 

În turism balnear: 

P 6.5. Construcţia, modernizarea, 

dezvoltarea şi semnalizarea facilităţilor 

balneare în zonele cu potenţial; 

În turism rural: 

P 6.6. Conservarea tradiţiilor şi a 

produselor tradiţionale locale (agricole, 

artizanale, etc); 

P 6.7. Protecţia şi conservarea 

arhitecturii specifice mediului rural; 

P 6.8. Conservarea meseriilor 

tradiţionale; 

P 6.9. Valorizarea materiilor prime 

locale (lemn, piatră, etc); 

P 6.10. Crearea, semnalizarea şi 

întreţinerea de activităţi de descoperire şi 

interpretare a patrimoniului natural, cultural 

și uman; 

În ecoturism: 

P 6.11. Dezvoltarea infrastructurii 

turistice a parcurilor naturale, a ariilor 

protejate şi a celorlalte zone naturale; 

În turism sportiv: 

P 6.12. Construcţia, modernizarea, 

dezvoltarea şi semnalizarea bazelor 

sportive; 

P 6.13. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea pistelor pentru Cicloturism, 

moto și auto; 

P 6.14. Dezvoltarea sporturilor pe 

luciurile de apă; 

P 6.15. Modernizarea, dezvoltarea şi 

semnalizarea centrelor de închiriere a 

materialului sportiv; 

P 6.16. Susţinerea cluburilor 

sportive; 

În turism urban: 
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P 6.17. Protecţia și conservarea 

centrelor oraşelor şi a arhitecturii specifice; 

P6.18 Modernizarea şi întreţinerea 

spaţiilor verzi; 

În turism de conferinţă: 

P 6.19. Modernizarea şi dezvoltarea 

sălilor de conferinţe; 

În turism de afaceri: 

P 6. 20. Dezvoltarea de servicii 

special destinate (agrement, shopping); 

În turism istoric și cultural: 

P 6.21. Restaurarea şi semnalizarea 

monumentelor istorice şi culturale de 

importanţă turistică; 

În turism de evenimente: 

P 6.22. Dezvoltarea infrastructurii 

turistice necesare pentru desfăşurarea de 

evenimente cu importanţă turistică, 

profesionala, culturala; 

MD 7. Finanţarea hotelurilor şi a altor 

facilităţi şi servicii comerciale 

P 7.1. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea locurilor speciale de campare; 

P 7.2. Construcţia, modernizarea, 

dezvoltarea şi semnalizarea bazelor de 

agrement; 

P 7.3. Construcţia, modernizarea, 

diversificarea şi semnalizarea structurilor de 

primire turistică de bază (cazare şi masă); 

P 7.4. Construcţia, modernizarea şi 

semnalizarea locurilor de desfacere a 

produselor artizanale, meşteşugăreşti şi a 

suvenirurilor; 

P 7.5. Construcţia, modernizarea, 

dezvoltarea şi semnalizarea centrelor de 

informare turistică; 

P 7.6. Dezvoltarea şi semnalizarea 

satelor de vacanţă şi a satelor turistice, bed& 

breakfast, pensiuni; 

P 7.7. Dezvoltarea micro-cazărilor în 

zonele rurale (în satele tradiţionale româneşti, 

în satele cu specific pastoral, în zonele cu 

potential silvic și cinegetic. – Cabane, case de 

oaspeti, etc); 

P 7.8. Modernizarea, dezvoltarea şi 

semnalizarea serviciilor conexe în mediul 

rural (dispensare, farmacii, ateliere pentru 

reparaţii, poşta, servicii bancare, schimb 

valutar, e -payment infopoints, etc). 
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6.5. Politica de promovare a turismului în zona Câmpina 

Pe lângă politicile de valorificare și promovare a resurselor turistice regăsite în Strategia 

de dezvoltare locală, prezentată în continuare, în urma cercetării vom face și alte propuneri de 

implementarea a măsurilor identificate. 

 

 

 

Plan de valorificare a resurselor turistice din Strategia de dezvoltare locală 

 

Politica 1. Valorificarea resurselor turistice existente 

 

Administraţia publică locală trebuie să contribuie activ la dezvoltarea economică locală, 

inclusiv prin dezvoltarea turismului şi valorificarea potenţialului existent. 

În acest sens administraţia trebuie să intreprindă o serie de măsuri pe termen scurt, mediu 

şi lung. 

Dacă pe termen scurt administraţia intervine prin acţiuni de genul construirii unui Centru 

naţional de Informare şi promovare turistică, prin reabilitarea şi extinderea parcurilor, pe termen 

mediu şi lung sunt necesare intervenţii în infrastructură rutieră şi de acces şi în infrastructură 

fizică (clădiri – Casa Tineretului, Casa de Cultură). 

Municipiul beneficiază de o serie de obiective turistice (Biserica de la Han, Castelul Iulia 

Hașdeu, Muzeul Nicolae Grigorescu, Capela Hernia etc.) care trebuie să fie integrate în toate 

circuitele de la nivel judeţean şi regional. 

Pentru a creşte valoarea adăugată din turism municipiul trebuie să se specializeze pe o 

serie de servicii turistice care pot fi oferite atât turiştilor din Câmpina, cât şi celor din localităţile 

limitrofe. 

O modalitate de valorificare a resurselor turistice existente îl constituie şi parteneriatul 

public-privat. 

În România, cadrul legal al parteneriatelor de acest gen nu este complet, în sensul că 

normele de aplicare ale legislaţiei în vigoare nu sunt încă publicate. Totuşi, se aşteaptă ca în 

termen scurt parteneriatele public-private să poată fi stabilite conform normelor legislative, 

creându-se oportunităţi importante pentru dezvoltarea locală.  

Administraţia locală va trebui ca, în momentul definitivării normelor de aplicare ale 

legislaţiei referitoare la parteneriatul public-privat, să intreprindă următoarele măsuri/acţiuni: 

 Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a parteneriatelor de tip public-privat;  

 Promovarea propunerilor de parteneriate;  

 Stabilirea parteneriatelor de tip public-privat.  
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Politica 2. Promovarea resurselor turistice 

 

Promovarea corespunzătoare a obiectivelor şi punctelor de interes pentru potenţialii turişti 

din municipiul Câmpina constituie un element important al dezvoltării turismului în zonă. 

Activitatea de promovare trebuie să aibă un caracter unitar, astfel încât toate instrumentele de 

promovare să conţină elemente comune definitorii pentru oferta turistică a zonei. În acest sens, se 

impune dezvoltarea unui brand turistic local dezvoltat după principii profesioniste dar bazat pe 

consultarea comunităţii. Acest brand va asigura cadrul de promovare pe care îl vor folosi pentru 

promovare atât administraţia publică cât şi mediul de afaceri. 

Pentru a asigura o activitate de promovare capabilă să contribuie la o cât mai bună 

valorificare a resurselor turistice ale zonei, comunitatea locală va realiza următoarele:  

 Centrul local de informare şi promovare turistică;  

 Dezvoltarea Brandului turistic al municipiului Câmpina;  

 Materiale de promovare: ghid, broşuri, hărţi, pliante;  

 Promovare out-door;  

 Instrumente on-line de promovare.  

 

Politica 3. Dezvoltarea ofertei turistice 

 

Autorităţile locale trebuie să îşi propună în acest sens o serie de acţiuni care să ducă pe 

termen mediu la creşterea numărului de turişti. 

Astfel sunt în curs de elaborare o serie de proiecte ca: Modernizarea şi amenajarea zonei 

de agrement Fântâna cu cireşi, Restaurarea şi modernizarea serviciilor la Muzeul Memorial B.P. 

Hașdeu, Crearea muzeului oraşului care va duce la dezvoltarea ofertei turistice din Câmpina.  

Dezvoltarea serviciilor turistice care să valorifice potenţialul resurselor locale 

contribuind la diversificarea activităţilor întreprinse de turişti este un deziderat local.  

Scopul acestor servicii este de a oferi turiştilor informaţii cât mai detaliate despre valorile 

turistice, istorice şi culturale ale obiectivelor locale de interes şi de a lărgi gama de activităţi 

turistice oferite, ţinând cont atât de potenţialul local dar şi de particularităţile cererii. Printre 

măsurile care vor fi întreprinse în acest sens se vor urmări şi: 

 Realizarea de pachete turistice integrate;  

 Proiectarea şi amenajarea de trasee turistice tematice;  

 Dezvoltarea unei reţele de ghizi turistici locali.  

 

Concluzionând, oferta turistică a zonei Câmpina este încă lipsită de diversitate, cu toate 

că potențial natural și antropic turistic există, pentru a fi cu adevărat atractivă. 

Şi pentru turistul român, serviciile de profil nu se mai confundă doar cu prestaţia hotelieră 

(cazare şi masă), cererea pentru programe turistice complete fiind evidentă. Pentru consumatorii 

de servicii turistice străini oferta trebuie să fie puţin mai diversificată şi mai atractivă cu servicii 

hoteliere de calitate, programe turistice bogate obiective turistice și divertisment, astfel încât să 

putem spune că zona Câmpina este o destinaţie turistică ofertantă pe piaţa turistică națională și 

internaţională. 

Cauza poate fi regăsită în lipsa de experiență în domeniu a edililor locali care trebuie să 

susțină și să promoveze turismul local într-un mod unitar, sinergic, lipsa unor programe naționale 

de promovare a turismului din această zonă, cum au fost programele de promovare a zonei 

Maramureș sau programul „Romania Gorj Adventure”, care a fost conceput la nivelul judeţului 
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Gorj, program gândit la nivelul cerinţelor pieţei turistice, lansat şi promovat corespunzător, 

declarat în 2004 cel mai atractiv produs turistic de pe piaţa românească şi care se menţine ca 

lider de piaţă pe segmentul de turism activ.  

Din păcate operatorii de turism locali nu au reuşit să conceapă programe turistice care să 

pună în valoare potenţialul turistic al zonei şi care să valorifice elemente de real interes turistic 

precum: complexul mănăstiresc BREBU, castelul Iulia Hașdeu, muzeul N Grigorescu, băile 

TELEGA, care au rezistat prin efortul susținut al managementului propriu, altele intrând în 

degradare-castelul Micul Trianon– Florești, muzeul Doftana etc. 

 

 Obiective şi programe 

I. Scopul promovării turismului în zona Câmpina îl constituie atât creşterea circulaţiei 

turistice prin lărgirea gradului de adresabilitate al ofertei în vederea creșterii 

veniturilor la bugetele locale, cât şi educarea turiştilor pentru protejarea 

patrimoniului istoric, cultural şi natural. 

 

II. Obiectivul general al promovării 

În domeniul comunicării şi promovării turismului zonei Câmpina, printre aspectele 

ce vor fi urmărite, se pot menţiona: 
1. Reconsiderarea locului turismului zonei în cadrul turismului românesc, național 

și județean şi creşterea atracţiei produselor turistice pe piaţa internă și internațională, 

municipalitatea dorind să includă zona Câmpina în destinațiile turistice agreate de turiști, 

care să conducă la transformarea municipiului într-o stațiune turistică ofertantă prin 

produsele turistice promovate; 

2. Impulsionarea circulaţiei turistice interne și atragerea unui număr crescând de 

turiști; 

3. Creşterea numărului vacanţelor, week-end-urilor petrecute în zonă; 

4. Creşterea ponderii veniturilor prin practicarea turismului în zonă și alocarea de 

la bugetul local a unor cheltuieli care să se justifice prin încasările obținute; 

5. Atragerea cât mai multor segmente de consumatori atât din interior, cât şi din 

afara ţării, precum şi adaptarea strategiei promoţionale la specificul fiecărei pieţe și 

consumator al produsului turistic ofertat; 

6. Recâştigarea pieţelor pierdute după 1989 şi penetrarea pe noi pieţe turistice-

tarile UE, China; (conform planului operaţional-măsurile de dezvoltare) 

7. Fidelizarea clientelei turistice actuale și atragerea unor noi segmente de piață; 

8. Crearea unei imagini sugestive a turismului câmpinean, crearea unui brand 

local, atât sub aspectul potenţialului său, cât şi al caracteristicilor sociale, culturale, 

psihologice, specifice poporului nostru; 

9. Sugerarea unei mărci turistice individuale –locale și de multilateralitate 

regională a ofertei, care poate să satisfacă o gamă diversificată de motivaţii şi preferinţe 

turistice; 

10. Comunicarea unei imagini cât mai exacte a produsului turistic local, 

evidenţiindu-se caracterul de unicitate a ofertei turistice, reflectat printr-un relief divers, 

însorit – a doua zonă cu numărul cel mai mare de zile însorite, într-un mediu natural, 

nepoluat şi neaglomerat, precum şi multitudinea elementelor de cultură: folclor, 

monumente, obiceiuri, tradiţii; 

11. Scoaterea în evidenţă a produselor reprezentative ale ofertei câmpinene 

turistice; 
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III. Direcţii majore 

Pentru realizarea acestui obiectiv general, pe termen mediu sunt necesare o serie de 

acţiuni specifice care să aibă ca scop promovarea de formule noi de petrecere a unor vacanţe 

active, care să urmărească: 
1. Atragerea unor segmente ale populaţiei pentru care activităţile practicate în aer liber 

reprezintă un hobby; 

2. Stimularea tuturor categoriilor de tineri care ar putea fi interesaţi în practicarea unor 

activităţi sportive, cu caracter general, drumeții; 

3. Atragerea unor categorii de tineri care ar putea fi interesaţi în deprinderea unor noi 

forme de activităţi sportive, precum cicloturism, parapantă, deltaplan, river rafting etc.; 

4. Deschiderea unei pieţe a turismului rural prin atragerea turiştilor în regiunea Sud 

Muntenia a României; 

5. Proiectarea unui brand local şi orientarea și promovarea mai activă spre pieţele 

externe; 

6. Stimularea turismului de afaceri și investiții în capacitate de cazare dotată 

corespunzător, ca sursă semnificativă de venituri la nivel local 

7. Recâştigarea pieţei pentru turismul montan, turismul cultural, istoric şi religios printr-

o promovare concertată, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, în vederea realizării unui cost 

mai redus al acţiunilor de promovare şi evidenţierii specificităţii fiecărei zone în parte. 

 

 

 

 

IV. Obiectivele specifice includ: 

 
1. Restructurarea programelor şi instrumentelor promoţionale în vederea stimulării 

interesului turiştilor pentru destinaţiile turistice din zona Câmpina; 

2. Asigurarea accesului larg al turiştilor la destinaţiile turistice din zonă prin promovarea 

unui sistem stimulativ de facilităţi tarifare la nivelul agenţiilor de turism; 

3. Conştientizarea prin diferite mijloace promoţionale, la nivelul clientele potenţiale, a 

calităţilor produsului turistic local şi a competitivităţii sale, comparativ cu produse similare de pe 

piaţa internă şi internaţională; 

4. Creşterea fluxurilor turistice locale şi dezvoltarea acestora în spaţiu, respectiv lărgirea 

numărului arealelor din zona cu turism constant, prin creşterea duratei sezonului turistic și 

permanentizarea activităților atractive; 

5. Creşterea duratei medii a sejururilor, actualmente situate la un nivel scăzut, 

6. Creşterea încasărilor medii/turist şi pe zi/turist, dar păstrând tarife competitive 

 

V. Direcţii de promovare în cadrul programelor de dezvoltare 

În lipsa unor programe turistice concrete, promovarea turistică a ultimilor ani s-a 

concentrat către promovarea obiectivelor turistice individuale, zona nefiind declarată o destinaţie 

turistică, Câmpina nefiind considerată o staţiune turistică, cele traditionale-Telega aflându-se în 

degradare, iar cele noi înființate cu atracții turistice – Cornu, Poiana Câmpinei, Brebu etc. Fiind 

slab promovate. 

Odată cu realizarea unor produse turistice specifice, strategia de promovare a turismului 

autohton va urmări comunicarea unei imagini care să sugereze originalitatea produselor turistice 

câmpinene, sintetizând particularităţile legate de potenţialul turistic natural, antropic, concepţia 

de amenajare, posibilităţile de practicare ale turismului, contextul socio-cultural. Este de aşteptat 
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adaptarea strategiei promoţionale la specificul fiecărei pieţe (interne şi externe) şi la 

caracteristicile fiecărui segment de consumatori vizat, folosindu-se mesajele şi instrumentele cele 

mai adecvate. 

Promovarea turistică se va realiza prin noul CIPT Câmpina, prin deschiderea unei pagini 

WEB, prin participarea la târgurile naționale și internaţionale de turism, o serie de târguri 

regionale transfrontaliere şi colaborări în realizarea de emisiuni la principalele posturi de 

televiziune şi radio, editarea unor materiale publicitare, crearea unei rețele de infopoints în 

localitățile incluse în această strategie etc. Susţinerea financiară a acestor promovări va fi 

suportată din bani publici, 

Campaniile promoţionale din ţară vor utiliza principalele cotidiene şi reviste precum şi 

apariția pe posturi de radio şi televiziune şi participări la târgurile naţionale şi regionale de 

turism, cu standuri proprii. Există şi o presă de specialitate ce are un rol deosebit în activitatea de 

promovare, aici putând să menţionăm: „România Turistică”, „România pitorească”, „Actualităţi 

în turism”, „Vacanţe România”, „Vacanţe şi călătorii”, „Munţii Carpaţi”, „Ziua Turistică”, 

TRAVEL MIX etc. 

În vederea creării unei imagini pozitive a turismului autohton în ţară şi străinătate ar fi 

utilă organizarea unor programe de informare şi prezentare gratuite pentru ziariştii străini şi 

români şi subvenţionate parţial pentru reprezentanţii agenţiilor de turism interesate în revânzarea 

programelor turistice, a materialelor publicitare distribuite pe rețeaua ambasadelor străine în 

România și a celor Românești în străinătate, dfuzarea (prezentarea) unor casete cu filme turistice, 

diferite acţiuni promoţionale organizate sub egida Ministerului Turismului sau în colaborare cu 

alte instituţii, cu reprezentanţe în străinătate. 

 

Politica de promovare a turismului în zona Câmpina, trebuie să aibă în vedere 

următoarele demersuri: 

 
1. Stimularea diferenţiată a interesului diferitelor categorii de turişti de a vizita zona; 

2. Încurajarea atitudinii proactive a industriei turistice şi a călătoriilor din Judeţ, precum 

şi a comunităţilor locale din zona promovată pentru exploatarea potenţialului turistic; 

3. Creşterea eficienţei campaniei de promovare a turismului câmpinean; 

4. Identificarea şi aprofundarea caracteristicilor definitorii ale diferitelor areale turistice 

şi structurarea/definirea produselor turistice specifice; stabilirea mesajului promoţional şi a 

sloganului/logoului propriu fiecărei localități; 

5. Dezvoltarea unor puncte de informare, documentare şi asistenţă turistică în toate 

localitățile implicte în strategie; 

6. Susţinerea financiară a unor campanii promoţionale şi de către operatori din domeniu: 

turoperatori, companii de transport, structuri hoteliere; 

7. Refacerea, actualizarea şi îmbogăţirea gamei de materiale publicitare şi punerea lor la 

dispoziţia consumatorilor de turism; 

8. Colaborarea strânsă şi principială cu Autoritatea Naţională pentru Turism, şi birourile 

de turism în scopul promovării imaginii ofertei turistice a Câmpinei; 

9. Creşterea fondurilor financiare pentru publicitate şi promovare şi cheltuirea lor într-un 

mod eficient, eliminându-se cheltuielile neoportune; 

10. Diversificarea excursiilor „de ospitalitate” la care să participe ziarişti ce activează la 

publicaţii şi emisiuni legate de promovarea turismului însoțite de spectacole, cu participarea unor 

artiști, sportivi, cântăreți; 
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11. Organizarea cât mai multor emisiuni şi concursuri la televiziune, radio şi în presa de 

specialitate având ca tematică Câmpina –destinatie turistică, cu acordarea de premii constând în 

circuite şi sejururi gratuite; 

12. Crearea, exploatarea şi dezvoltarea permanentă a unei baze de date complexe (sub 

forma unui site pe internet) referitoare la evenimentele desfăşurate în zonă pe parcursul unui an şi 

la proiecţiile privind evenimentele pentru anii viitori; asigurarea unei mari vizibilităţi şi a unui 

trafic intens către acest web-site; 

13. Organizarea prin rotaţie, în cât mai multe centre turistice, zone şi areale, a unor 

evenimente, expoziţii, târguri care să promoveze imaginea produselor turistice din zonă; 

14. Sprijinirea firmelor din zonă pentru închirierea de panouri publicitare stradale 

dedicate promovării atracţiilor turistice ale Câmpinei, în principalele oraşe ale ţării și localitățile 

studiate; 

15. Consultarea asociaţiilor profesionale în vederea stabilirii calendarului de participare 

la târguri de turism interne şi externe şi la celelalte manifestări specifice (congrese, conferinţe); 

eliminarea acelor târguri care nu pot determina un interes major şi redirecţionarea fondurilor 

către alte manifestări; 

16. Lansarea de oferte de a găzdui în Câmpina reuniuni ,târguri și alte evenimente; 

17. Realizarea unui sistem integrat şi bine pus la punct pentru accesul la informaţiile 

turistice a turiştilor străini ce tranzitează Câmpina 

 

În acest context trebuie să remarcăm faptul că este absolut necesar ca personalul care 

intră în contact direct cu turiştii (fie în cadrul unităţii prestatoare de servicii, fie în agenţia de 

turism) să deţină cunoştinţe de marketing, astfel încât să poată identifica/intui motivaţiile şi 

cerinţele diferitelor categorii de turişti, să ştie să descrie produsul, să-i scoată în evidenţă 

avantajele pentru a influenţa în mod pozitiv şi hotărâtor decizia de cumpărare; să prezinte 

abilităţi de comunicare, să fie amabil şi responsabil. 

 

 

 Proiecte şi acţiuni de promovare turistică 

În vederea promovării şi dezvoltării turismului, Câmpina îşi propune derularea, împreună 

cu administraţia locală şi parteneri privaţi, a unor acţiuni atât la nivel local, județean, naţional cât 

şi internaţional. 

 

1. Înființarea unui Grup Local de Promovare a Turismului în zonă în cadrul APL 

 

Rolul acestui grup local, va fi acela de coordonare a activităţilor de promovare turistică a 

zonei Câmpina şi din grupul de lucru vor face parte reprezentanţi ai administraţiei locale din cele 

10 localități implicate în strategie, de la judeţ, agenţi economici şi organizaţii cu activitate în 

turism, instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai mass-media, asociaţii neguvernamentale etc.. 

O condiţie esenţială a elaborării şi implementării proiectelor de Marketing şi Promovare 

a Câmpinei o reprezintă crearea cadrului organizatoric adecvat – de tip partenerial – între organe 

ale administraţiei centrale şi locale publice, agenţi economici, asociaţii şi organizaţii 

profesionale. 

De asemenea, această colaborare la nivel local va deveni funcţională şi în cazul 

organizării de evenimente locale (culturale, sociale, distractive) tocmai pentru a asigura atât 

calitatea necesară în derularea acestui gen de evenimente, cât şi promovarea lor. 
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2. Parteneriate de tip public – privat 

 
Îîn vederea organizării unor evenimente locale care vor fi promovate pe plan naţional și internaţional, 

propunem următoarele posibilităţi de colaborări: 

1) Între agenţiile de turism şi hoteluri, pensiuni, case de vacanţă, restaurante, prin 

organizare de diferite manifestări găzduite de Municipiul Câmpina cu diferite ocazii: cazare, mese 

festive, manifestări gastronomice; sustinerea activitatii turistice în zona prin lansarea unor 

activități de lobby prin înființarea unor grupuri de inițiativă locală sub forma unui GRUP DE 

LUCRU AL PĂRȚILOR INTERESATE-GLPI, care să susțină dezvoltarea turistică prin 

armonizarea intereselor publice cu cele private, care să depună eforturi conjugate în promovarea 

zonei ca destinație turistică. 

2) Între agenţiile de turism şi ansamblurile folclorice locale prin organizarea de prezentări 

ale portului popular local, a diferitelor cântece şi dansuri populare din zonă; 

3) Între agenţiile de turism şi artizanii locali prin organizare de prezentări ale tradiţiilor şi 

meşteşugurilor locale moştenite: demonstraţii de lucru pe războiul de ţesut; pe roata olarului; 

cusut pe pânză prin organizarea de ateliere de lucru, de creație; 

4) Între agenţiile de turism şi Primăria Municipiului Câmpina pentru organizarea 

diferitelor festivaluri locale, manifestări, spectacole, demonstraţii artizanale şi ale portului 

popular; serbări ale oraşului. 

5) Dezvoltarea unui cluster inovativ în turism în zona Câmpina, ca o formă asociativă 

eficientă între APL, IMM, bănci, agenții și turoperatorii în turism, universități, centre de pregătire, 

consultanță, marketing, etc, care să dezvolte și să promoveze pe baze competitive produse turistice 

productive și eficiente. 

 

3. Editarea de materiale informative (pliante, hărţi turistice) care vor conţine detalii despre 

obiectivele turistice locale precum şi afişarea de hărţi turistice pe panouri în locuri publice, în 

zone cu mare aflux turistic şi la principalele puncte de intrare în judeţ, în municipiu Câmpina și 

în localitățile promovate. Aceste materiale informative vor fi publicate în parteneriat cu agenţi 

economici locali, având drept scop promovarea valorilor locale împreună cu promovarea 

turistică. 

Materialele informative vor fi distribuite sub formă gratuită în cadrul standurilor de la 

târgurile de turism, în cadrul hotelurilor, restaurantelor, agenţiilor de turism, staţii de distribuţie 

carburanţi, INFOPOINTS, CPIT. Din experienţa participării la cele două târguri de turism 

naţionale şi cele trei târguri regionale transfrontaliere, au fost necesare peste 15.000 pliante, 

broșuri, restul urmând a fi distribuite prin alte canale de promovare. 

Pentru a facilita informarea vizitatorilor din zona Câmpinei cu privire la locaţiile 

atracţiilor turistice considerăm că este necesară crearea unei reţele de semnalare turistică. În 

aceste sens, trebuie definite: 

o informaţiile ce trebuie oferite (hărţi, vizualizarea locaţiilor obiectivelor 

turistice şi structurilor de primire, adresele de contact direct cu acestea 

etc.) şi limbile în care vor fi furnizate; 

o nivelurile de informaţie (intrarea în teritoriu, apropierea de zonele 

menţionate); 

o amplasările exacte ale punctelor de informare turistică; 

o estetica panourilor, normele grafice şi materialele utilizate; 

o organizarea punerii în practică şi întreţinerea acestor panouri. 

 



 173 

4. Includerea zonei Câmpina în oferta de turism transversal care cuprinde obiectivele 

din Valea Prahovei-Braşov 

 

În acest sens este necesară colaborarea Grupului local de promovare cu alte instituţii ale 

administraţiei publice din judeţele învecinate şi cu alte organisme de profil (Asociaţia de Turism 

Prahova) pentru definirea unei strategii unitare de promovare a turismului la nivelul zonei 

Câmpinei. De asemenea, este necesară consolidarea relaţiilor de parteneriat între toţi operatorii 

turistici din zona VĂII PRAHOVEI-BRAŞOV. 

Obiectivul principal, pe termen scurt, al acestei acţiuni este acela de promovare reciprocă 

între oraşele din județul Prahova și Brașov, ţinând cont de faptul că turiştii sunt atraşi în principal 

de programe care includ circuite cât mai complexe din punct de vedere al ofertei integrate, 

transversale, cu un conţinut al tematicii cât mai divers. 

 

5. Organizarea anuală de evenimente culturale 

 

Acţiunea presupune realizarea unui calendar anual al evenimentelor (târguri, expoziţii, 

festivaluri etc.) care urmează a fi promovat în vederea permanentizării derulării cu o anumită 

periodicitate a acestor manifestări.. Acest lucru poate determina, la rândul său, o periodicitate în 

programul turistic de vizitare a judeţului Prahova-zona Câmpina de către amatorii de astfel de 

evenimente, atât la nivel naţional, cât mai ales la nivel internaţional. Calendarul va cuprinde atât 

evenimentele clasice (Zilele Oraşului, Ziua Soarelui, Festivaluri, târguri deja menționate, etc), 

cât şi celelalte acţiuni organizate în parteneriat cu agenţii de dezvoltare la nivel local şi regional, 

acţiuni ce presupun participarea agenţilor economici şi, implicit, a oamenilor de afaceri. 

 

6. Organizarea unor evenimente, conferinţe, simpozioane, seminarii, stagii de 

pregătire, tabere de creație, școli de vară, cu participare internaţională 

 

În contextul actual, noţiunea de „stațiune turistică” trebuie definită şi prin participarea 

municipiului Câmpina la proiecte, programe, acţiuni naționale și internaționale care să asigure 

promovare şi mediatizare, concomitent cu politici de dezvoltare locală. 

În acest scop, promovarea trebuie să propună ca obiectiv pe termen lung organizarea unor 

evenimente, conferinţe, seminarii, stagii de pregătire cu participare națională și internaţionala. 

Acest fel de evenimente oferă pe lângă posibilitatea oferită de schimbul de experienţă în domenii 

diverse, şi o oportunitate de a organiza circuite turistice, vizite culturale, în vederea promovării 

turistice a Zonei între participanţi, fie ei români sau din alte ţări, obiectivul pe termen lung fiind 

transformarea stațiunii în oraș SMART europen. 

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară însă dotarea structurilor de primire cu săli 

pentru conferinţe şi seminarii, precum şi cu infrastructura aferentă, deoarece afacerile se numără 

printre motivaţiile principale ale turiştilor, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea capacităților 

de cazare, masă și divertisment, dotări adecvate turismului de conferințe, etc 

 

7. Participarea autorităţilor locale alături de partenerii din sectorul privat la târguri 

naţionale şi internaţionale de turism 

 

Prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor locale la astfel de evenimente sau construcţia 

unor modele de promovare realizate în cooperare cu autorităţile locale conferă credibilitate, ideea 
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de transparenţă şi cooperare la nivel local şi, în special, încredere atât în promovarea în sine cât 

şi în luarea deciziei privitoare la vacanțe şi/sau călătorii de afaceri. Astfel, în măsura 

posibilităţilor financiare, factorii de decizie din Câmpina vor trebui să-şi propună participarea și 

sprijin financiar şi logistic pentru reprezentanţi ai operatorilor locali la târguri naţionale şi 

internaţionale, pentru a asigura promovarea zonei la un nivel cât mai reprezentativ. Dacă avem în 

vedere concurenţa acerbă de pe piaţa turistică internaţională, credem că se impune participarea 

cu stand propriu la cât mai multe târguri şi expoziţii, atât în cadrul târgurilor, cât şi în cadrul 

saloanelor specializate pe teme turistice. 

O campanie promoţională care vizează Câmpina ca destinaţie turistică considerăm că este 

indicat să ţină seamă de următoarele aspecte: 

 dacă publicitatea care se realizează în favoarea zonei nu este 

corespunzătoare, impresia pe care o va face asupra potenţialilor turişti clienţi 

va fi şi ea necorespunzătoare; 

 un turist nu va parcurge mii de kilometri pentru a vedea ceva ce poate găsi 

în zona sa; ca urmare, publicitatea trebuie să prezinte ceva unic; 

 publicitatea trebuie să suscite în spiritul aceluia care o citeşte sau o vede, o 

imagine de neuitat a destinaţiei turistice Câmpina; 

 mesajele publicitare trebuie exprimate într-o limbă vie, interesantă, 

renunţând la clişeele convenţionale. 

 

8. Montarea unor indicatoare rutiere care să faciliteze accesul către principalele 

obiective turistice locale şi promovarea unor trasee turistice principale 

 

Acţiunea va fi aplicată în concordanţă cu cea de elaborare a materialelor informative, în 

vederea creării unui cadru unitar la nivel local, în privinţa obiectivelor turistice; amplasare la 

intrările în municipiu și localitățile vizate a unor panouri cu harta turistică a zonei, realizarea şi 

amplasarea unor panouri asemănătoare care să prezinte harta şi amplasarea potenţialului turistic 

al localităţii. Pe aceste panouri vor fi marcate traseele turistice locale, obiectivele turistice 

importante; ieşirile din localitate către diferite obiective turistice importante din judeţ. 

 

9. Amenajarea unui Centru de informare și promovare turistică şi a unor centre de 

informare locale– infopoint semnalizate cu semnul internațional în localităţile centrelor 

turistice 

 

Acestea vor trebui să pună la dispoziţia vizitatorilor informaţii şi material publicitar 

(ghiduri, broşuri, atlase, pliante, prospecte, hărţi, casete video, CDuri) cu privire la atracţiile 

turistice (obiective naturale, culturale etc.), circuitele posibile şi posibilităţile de cazare, masă, 

transport, agrement, tratament din zonă și judeţ informații de transport, servicii bancare de 

schimb valutar, etc. Aceste materiale promoţionale trebuie să fie diversificate, de o calitate 

grafică, artistică şi informaţională deosebită şi oferite în mod gratuit. Crearea unei reţele de 

centre are scopul de a promova turismul din zonă prin intermediul unor acţiuni care să ajute şi să 

informeze pe turişti despre aceste locuri. Aici trebuie să fie oferite informaţii utile fiecăruia 

dintre călătorii sosiţi cu trenul, autoturismul, autocarul. 

Intenţia finală este aceea de a promova zona Câmpina, ca o poartă sigură și atractivă a 

Văii Prahovei 
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Locul în care urmează a fi amplasat CIPT (obligatoriu în municipiul Câmpina, de 

preferinţă în locul cel mai vizibil, să genereze un flux ridicat de turişti, să fie accesibil acestora. 

Indiferent de locul amplasării centrului, acesta urmează să fie înscris în toate ghidurile turistice, 

promovat la toţi operatorii din turism, precum şi prin panourile indicatoare, precizându–se adresa 

şi cum se poate ajunge la acest centru. Indicatoarele urmează să fie amplasate pe traseu, începând 

cu porţile de intrare în municipiul CÂMPINA, respectiv, gară, staţii de autobuz, care efectuează 

curse judeţene şi interjudeţene, centura de intrare rutieră de pe DN 1. 

De asemenea, informaţii cu privire la existenţa acestui centru şi datele pe care le poate 

oferi urmează să fie publicate în ghiduri internaţionale sau pagini web în care au apărut deja 

informații despre România şi Valea Prahovei, în revistele și publicațiile din avioane unde sunt 

incluse şi hărţi ale zonei și alte informații turistice. 

În acest sens, propunem ca acest centru de informare și promovare turistică cu reţeaua 

aferentă să aibă următoarea structură: 

 să fie amplasate în zone centrale, cu acces stradal; 

 să dispună de un spaţiu de minim 30 m2 aferent desfăşurării activităţii de 

informare turistică; 

 să cuprindă un punct de vânzare de unde turiştii să poată achiziţiona: 

o suveniruri locale personalizate: ceramică musceleana, sculpturi în lemn 

(icoane, instrumente muzicale, măşti), obiecte ţesute (carpete, ştergare, 

covoare olteneşti), picturi/icoane pe lemn şi sticlă, obiecte de port popular 

(ii, marame, fote, costume populare), obiecte din sticlă, alte obiecte 

decorative cu specific local (ouă încondeiate, butoiaşe, linguri, blide, 

goblenuri, tablouri, miniaturi, ansamblul monumental Brebu şi ale unor 

clădiri importante/castele tradiţionale–Castel Iulia HAȘDEU, Casa cu 

grifoni, micul TRIANON, căsuțe prahovene) şi lucrări de mici dimensiuni 

cum ar fi celebrele opere ale N.Grigoresu 

o produse de casă autentice (conserve ţărăneşti, dulceţuri, şerbet, zacuscă) 

şi băuturi locale (vinuri, ţuică, siropuri de plante şi fructe) lansate la 

festivaluri tematice (AL MIERII, CASCAVELEI, AL FRUCTELOR, ETC); 

o vederi, pliante, hărţi, broşuri, reviste de turism, etc 

o albume şi filme foto, calendare, pixuri, şepcuţe, brelocuri, miniaturi, 

tricouri, cești, căni, etc. personalizate cu noul brand sau emblema 

Câmpinei 

 

 CIPT infopoint să fie dotate cu info-chioşcuri electronice (InfoTouch) cu 

hărţi interactive ale principalelor puncte de atractivitate turistică; 

 să fie asistate de o persoană instruită pentru a da informaţii turistice;  

 să fie dotat cu un stand unde să fie expuse hărţi şi pliante care să conţină 

următoarele informaţii utile: 
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Cheltuielile previzionate pentru amenajare se pot amortiza din activităţile generatoare 

de venituri desfăşurate în cadrul acestor puncte de informare turistică. Există mai multe 

posibilităţi de susţinere financiară a acestor centre: 

 

 Din bugetele locale şi cel judeţean, din taxele realizate din activităţile de turism; 

 Crearea unor societăţi comerciale în cadrul primăriilor care să administreze şi să realizeze 

venituri, prestând spre exemplu activitatea de colectare şi comercializare a obiectelor de 

interes turistic, iar veniturile realizate să intre automat în bugetul de venituri şi cheltuieli 

al primăriei; 

 Selecţie publică a unui IMM dispus să presteze această activitate şi care să plătească 

chiria aferentă. 

 

Accesarea fondurilor UE cu axe prioritare în turism care pot finanța anumite obiective 

regăsite în criteriile de eligibilitate ale Fondurilor Europene Structurale și de investiții. 

Taxa modică de publicitate a celor interesați să se promoveze, informațiile din partea 

acestora fiind esenţa pentru crearea bazei de date. 

 

10. Realizarea unui punct electronic stradal funcţional de informare turistică pe baza 

unei aplicaţii soft de promovare turistică, ca o extindere CIPT 

 

Acest punct de informare pilot trebuie situat într-un loc de maxim tranzit, în centrul 

MUNICIPIULUI, loc în care afluenţa de turişti este maximă. Punctul va furniza informaţia 

necesară oricărui turist care intenţionează să viziteze ZONA Câmpina într-o prezentare inedită, 

simplă şi cu maxim impact, care să concentreze toate informaţiile necesare turiştilor. 

Aplicaţia trebuie să fie spectaculoasă (va atrage turistul), bilingvă (română şi engleză) şi 

va prezenta datele cele mai importante (căi de acces, oferte de cazare, alimentaţie, obiective 

turistice etc.) într-un mod cât mai simplu şi mai uşor de reţinut. Ea va fi concepută într-o manieră 

modernă (animaţie, efecte speciale, sunet), având o durată minimă, de câteva minute. CD-ul de 

promovare a turismului din zona Câmpina poate conţine această aplicaţie multimedia şi celelalte 

site-uri de prezentare turistică ale arealului, furnizând informaţii complete despre orice punct de 

interes turistic, sau un film promo prezentat în emisiuni TV specializate sau pe Facebook sau 

Youtube. 

O altă soluţie de informare şi promovare a turismului în Câmpina constă în amplasarea 

unor puncte de informare turistică (info-desk-uri semnalizate printr-un indicator cu 

internaţionalul „I” deja cunoscut) în cadrul unităţilor de cazare. 

Aici turiştii pot afla informaţii despre atracţiile zonei, calendarul evenimentelor culturale 

(festivaluri, târguri meşteşugăreşti, obiceiuri populare), destinaţii, unităţi de cazare, masă, 

agrement, tratament, muzee, centre culturale etc. Tot aici pot fi expuse produse specifice, 

locale/regionale, de artă populară: ceramică, măşti populare, linguri de lemn şi alte obiecte de 

artizanat, care să fie şi comercializate. 
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11. Punerea la dispoziţie a unor spații de afişaj în sediile instituţiilor publice şi în locuri 

publice special amenajate pentru a permite derularea unor acţiuni de promovare locală şi 

informare turistică. 

 

12. Facilitarea accesului direct de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean și local 

şi a altor instituţii ale administraţiei locale şi judeţene pentru site–uri care sunt destinate 

promovării locale şi dezvoltării turismului. Această facilitate face parte din politica de 

promovare derulată şi de asemenea este rezultatul acordurilor de parteneriat care vor fi încheiate 

cu operatorii de turism la nivel local. 

 

13. Sprijinirea şi stimularea operatorilor de turism în vederea promovării turismului 

local 

 

Neexistând agenţii de turism locale recunoscute ca agenţii receptoare („ground operator”) 

de către societăţile de turism naţionale şi europene, agenţiile de turism locale (ca, de altfel, 

majoritatea celor din România) desfăşoară o activitate de outgoing (trimiterea turiştilor locali în 

România şi străinătate), prestând adesea o activitate de detalişti pentru tur-operatorii din 

Bucureşti sau alte oraşe mari din ţară. 

Ca urmare, o oportunitate deosebită a agenţiilor de voiaj locale o constituie dezvoltarea 

activităţii de incoming, constând în atragerea turiştilor români şi străini în Câmpina. În acest 

domeniu, operatorii din turism au semnalat problemele care apar uneori în relaţia între agenţiile 

de turism şi unităţile de cazare, comunicarea dintre acestea fiind uneori defectuoasă. În viitor, 

printr-o politică unitară la nivelul întregului judeţ, se propune realizarea unei comunicări 

eficiente între operatorii de turism şi Grupul local de promovare a turismului pentru coordonarea 

acţiunilor la nivel local. Prin acest parteneriat se vor crea condiţiile de realizare a unor programe 

turistice complexe, integrate, transversal, ce au ca destinaţie zona Câmpina. Acest proiect va fi 

coordonat şi finanţat prin Măsura de dezvoltare și Programare Turistică. 

 

14. Realizarea unei baze de date structurată pe toate categoriile de turism din Valea 

Prahovei – zona Câmpina (montan, rural, viticol, balnear, istoric, ecumenic, cultural, 

educaţional, agrement, vânătoare și pescuit, rezervaţii şi monumente ale naturii, speologie etc.) 

plecând de la analiza infrastructurii existente, în parteneriat cu toate instituţiile şi persoanele care 

sunt implicate în activităţi turistice sau activităţi conexe acesteia. Principalele acţiuni de corelare 

ale promovării turismului în Valea Prahovei-zona Câmpina, sunt: 

 

 realizarea unei baze de date privind infrastructura de turism, calată pe categoriile 

turistice cu potenţial de dezvoltare în zona Câmpinei: turism montan-subcarpatic, turism 

balnear, turism rural, agroturism, turism viticol, turism gastronomic, ecoturism, zone 

protejate şi monumente ale naturii, vânătoare şi pescuit, sporturi extreme, târguri şi 

festivaluri tradiţionale, meşteşuguri populare şi artizanat, turism educaţional, turism de 

afaceri, turism de tranzit, turism istoric, turism cultural, turism ecumenic; 

  realizarea unei pagini de internet pentru promovarea echilibrată a turismului din zona 

Câmpinei, cu accent pe specificul regiunii, potențialul natural și antropic, prezentarea 

festivalurilor folclorice, a târgurilor de produse, a atracțiilor și obiectivelor turistice, a 

capacităților de cazare, a monumentelor istorice, arhitecturale și arhitectonice; 
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  activităţi de lobby pentru zona Câmpinei la nivel naţional şi internațional prin 

participarea la târguri de turism din țară și străinătate, postarea ofertei turistice pe site-

uri specializate, emisiuni de specialitate din țară și străinătate. Producerea unor spoturi 

promo și a unor CD uri promoționale și ale altor materiale publicitare; 

  crearea unui Centru de informare și promovare a turismului Campina– CIPT ca o 

interfață între touroperatori, agenții de turism şi alte organizaţii ce desfăşoară activităţi 

de turism, care să cuprindă coordonatele tuturor hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, 

restaurantelor, zonelor de agrement, centre de recuperare medicală, balneo-climaterică, 

spa, de relaxare și întreținere, ale domeniilor de vânătoare şi pescuit, ale traseelor 

turistice, serviciilor de închiriere maşini/ambarcaţiuni/echipamente sportive, parcuri de 

distracție, trasee de mountainbike, etc; 

  inventarierea evenimentelor şi tradiţiilor din zona Câmpinei; 

  conceperea unor pachete de servicii turistice integrate și transversal din zona Câmpinei 

  inventarierea meşteşugurilor într-o bază de date şi organizarea unor târguri, ateliere de 

creație şi întâlniri inter– regionale cu artizanii populari și renașterea acestora sau 

crearea unor secții de producție pentru economia socială; 

  întocmirea şi transmiterea la noul Centru de informare și promovare a turismului a 

Fişei de Localitate pentru toate destinațiile turistice către toate localitățile din Valea 

Prahovei în vederea identificării unor oportunităţi/pachete turistice itinerante, 

intercomunitare; 

  Promovare reciprocă pe paginile web a Consiliilor Judeţene din Prahova, Brașov sau a 

celor naționale sau reciprocitate în transmiterea unor spoturi de promovare a unor 

destinații turistice străine cu reciprocitatea promovării spotului emis de promotorii din 

CÂMPINA (eventual practicarea acestei reciprocități cu orașele înfrățite sau în cadrul 

programelor transfrontaliere cu MOLDOVA, BULGARIA, etc) 

 Accesarea fondurilor europene pentru promovareqa unor proiecte transfrontaliere, de 

dezvoltare regională a turismului local, în cadrul programelor SUERD, ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

6.6. PROPUNERI DE PRIORITĂȚI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI 

PROMOVAREA TURISMULUI ÎN ZONA CÂMPINEI CA DESTINAȚIE TURISTICĂ 

În urma analizei SWOT și a analizei diagnostic elaborate în cadrul cercetării directe și 

prelucrării chestionarelor primite de la intervievati, a cercetării documentare, a studierii actelor 

normative în vigoare și ale altor strategii ale autorităților publice județene și locale, alte materiale 

documentare de referință privind turismul, s-au desprins următoarele prioritati- P care se pot 

adăuga la măsurile de dezvoltare– MD, regăsite în Strategia de dezvoltare a turismului în zona 

Câmpina și în Planul de dezvoltarea al turismului în zona Câmpina, după cum urmează: 

 

P1– Înfiinţarea CENTRULUI DE INFORMARE și PROMOVARE A 

TURISMULUI-CIPT pe lângă Primăria Câmpina ce va urmări realizarea următoarelor 

obiective și acţiuni: 

 

 Înființarea de INFOPOINT-uri pe lângă oficiile poștale din localitățile studiate cu 

dezvoltarea facilităţilor de comunicare, Internet, servicii bancare, valutare, informații de 

transport aerian, feroviar, rutier, privind oferta turistică integrată, transcomunitară, transversală 

din zona Câmpinei și Valea Prahovei-Braşov,  

 Reprezentarea ofertei turisice locale prin participarea la târguri de turism în țară și 

străinătate,  

 Concentrarea și crearea unei baze de date precum și desemnarea informațiilor de 

cazare, restaurant, evenimente, trasee, atracții turistice, etc  

 Centrul se va constitui ca o interfață între agenții de turism și turoperatori, va urmări 

să stimuleze oferta și cererea existentă pe piața turistică în vederea creșterii numărului de 

înnoptări, atragerii de turiști și îmbunătățirii ale imaginii Câmpinei ca destinație turistică  

 Organizarea unui concurs pentru lansarea unui brand turistic al Câmpinei ca element 

de identificare și creștere a reputației imaginii turismului local 

 Atragerea de investitori și resurse internaționale de finanțare din fonduri UE a 

inițiativelor în turismul local 

 Inițierea unui grup asociativ local care să susțină dezvoltarea turismului local, să 

creeze parteneriate publice private de finanțare a inițiativelor de dezvoltare intercomunitară a 

turismului, de participare la programele transfrontaliere, transnaționale de cooperare în domeniul 

turismului 

 Realizarea de materiale publicitare care să fie distribuite prin agenții de turism, 

hoteluri, etc 

 Realizarea de spoturi de promovare a atracțiilor turistice din zonă, a capacităților de 

cazare, atât în emisiuni televizate din țară și străinătate de travel, Facebook, Google în pagini 

specializate de turism 

 Demersuri privind recunoaștere Câmpinei ca stațiune turistică conform HG 852/2008 

privind aprobarea normelor și criteriilor de atestare 

 Va organiza și desfășura activități turistice prevăzute în Planul Multianual de 

Marketing și Promovare Turistică bugetate integral și prin Planul de Dezvoltare al destinațiilor 

turistice conform hg. 20/2012– „CÂMPINA –DESTINAŢIE TURISTICĂ” 

NOTĂ: în STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, acesta este denumită CENTRU 

NAȚIONAL DE DEZVOLTARE și PROMOVARE A TURISMULUI.Întrucât Centrul nu are 

caracter național și investițional, propunem să se adopte denumirea propusă de acest studiu. 
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P2– Transformarea Casei Tineretului într-un Centru vocaţional de formare și 

perfecţionare în turism și înființarea unei Universităţi cu 2 facultăţi: MANAGEMENTUL 

TURISMULUI și MANAGEMENT HOTELIER și GASTRONOMIC (sau înfiinţarea 

secţiilor prin parteneriatul cu universităţi de profil) 

 

  dezvoltarea unei curicule pentru formarea unor competențe privind specializările în 

turism– manageri, recepționeri, cameriste, ospătari, hostess, ghizi, entertaineri, bucătari 

internaționali, butleri, etc,  

 organizarea de târguri de joburi în turism,  

 crearea  unei baze de date info-turism și a unei biblioteci specializate fizice și virtuale  

 organizarea unui „Forum al ghizilor de pretutindeni” și un portal prin care să 

comunice între ei, să facă un schimb de best practice, de inovații în domeniul prezentărilor 

moderne audio– video– touch screen, CD, portaluri în turismul cultural, educațional, științific, de 

afaceri etc. 

 

 P3. Înfiinţarea unui CLUSTER INOVATIV în TURISM-în zona Câmpina 

 

Clusterul este o formă asociativă care poate să unească firme de turism, firme de 

consultanță, cercetare, promovare, IT, bănci, autorități publice, universități, agenții de turism, 

turoperatori naționali și internaționali etc. Folosind resurse financiare naționale și internaționale, 

în special fonduri europene. 

Cluster-ul poate gestiona produsul turistic și alte produse ale industriei turistice: soft – 

food, produse realizate în gospodărie, meșteșuguri, suveniruri., organizarea de conferințe, 

simpozioane, sesiuni științifice pe teme turistice, cu avantaje reciproce a celor implicați. 

 

P4– Diversificarea și dezvoltarea tipurilor de turism și a serviciilor de turism 

(hotelier, restaurant, transport, de agrement, medical, de recreere, etc) pretabile atracțiilor 

și potențialului turistic natural și antropic al zonei ofertate. 

 

 Turismul științific – crearea unor locații dotate cu echipament audio-vizuale pentru 

organizarea de conferințe, congrese, cursuri, seminarii, team building, etc  

 Turism de afaceri -demonstraţii, meeting și negocieri, săli de proiecție, săli de internet 

și social media, etc 

 Turism de nișă: 
o Agroturismul– turism rural 

o Turismul Culinar-turism gastronomic 

o Turismul Cultural-turism muzeal, arhitectonic, arhitectural, istoric, etc 

o Ecoturismul– conservarea și protejarea mediului, a zonelor protejate, a faunei, a florei, a 

parcurilor naturale, bio și slow food, etc 

o Turismul Extrem 
o Geoturismul 
o Turism patrimonial sau cultural-patrimonial 

o Turismul destinat persoanelor cu orientări sexuale diferite 
o Turismul Medical, antiaging, de intreţinere– CORNU, Telega, Poiana Câmpinei, Breaza 

o Turismul Nautic– organizarea de competiţii de canotaj pe Lacul Paltinul 

o Turismul Religios sau pelerinaj –turism itinerant pe la mănăstiri și biserici cu cazare la 

privați sau mănăstiri 

o Turismul în natură pentru cei interesaţi de faună şi floră  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Agroturism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Culinar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Cultural&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoturism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Extrem&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoturism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Patrimonial&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_pentru_Gay&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Medical&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Nautic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Religios&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_în_naturã&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://ro.wikipedia.org/wiki/Flora
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o Turismul genealogic –turism pentru diasporă întreprins în scopul de a descoperi 

strămoşii şi a vizita locurile de origine şi, uneori, a face cunoştinţă cu rudele din 

arborele genealogic 

o Turism audio include ghiduri audio şi alte forme de turism virtual, cum ar fi excursii 

audio prin muzee şi ghiduri audio 

o  Turism pop-cultural – vizitarea locurilor prezente într-un film sau într-o carte. 

o Turismul cărturar – încercările de a sprijini librăriile independente care se poziţionează 

ca o destinaţie turistică. 

o  Turism curativ – plecarea din oraşe pentru a scăpa de stres, a se relaxa la soare, în 

locuri depoluate, utiliza cure de ape medicinale, băi termale etc.  

o Time sharing –turism privat prin schimb de proprietăți pe timp determinat din locații 

diferite, mare, munte, etc 

 turismul pentru relaxare, odihnă, medical și de recuperare  
 

Este necesară o monitorizare a serviciilor turistice la capacitățile de cazare conform cerințelor de 

clasificare, diversificarea acestora și oferirea unor programe de agrement atractive și inovative care să 

atragă, să satisfacă și să fidelizeze clienții, hostess, divertisment, clubbing, entertainer, locuri de joacă 

pentru copii și baby sitter, locuri de internet și lectură, presă, servicii de informații ale altor activități 

culturale organizate loco sau în alte locații, concerte, spectacole sportive, de transport, ofertarea altor 

trasee, excursii, city tour, servicii financiar-bancare, suveniruri, ghid, etc 

 

P5– Identificarea factorilor motivaţionali ai noilor turiști selectaţi prin segmentarea 

de piaţă după diverse criterii (geografice, demografice, medicale, sociale, comportamentale, 

etc), și structurarea ofertei turistice după profilul și tipologia grupurilor ţintă: 

 

 geografice-promovarea unor oferte turistice all inclusive (cazare, masă, transport, 

agrement) pt atragerea de turiști din țară și străinătate prin agenții de turism, social-media, păgâni 

web ale capacităților de cazare, spot-uri publicitatre 

 Varsta– turism pentru tineret și copii-tabere și ateliere de creație, școală de vară, 

ecoturism, orientare geografică, turism educațional prin organizarea de tabere de creație, work 

shopuri, etc 

  turism pentru seniori și pentru cei din diaspora-turism cultural, etnic, religios, de 

sărbători, gastronomic, traditional– festivaluri, târguri, concerte, turism balneoclimateric, 

antiaging, de întreținere și recuperare,  

 oferte turistice extra sezon pentru persoane cu venituri medii - “Turismul pentru toți 

„oferte speciale pentru elevi și pensionari prin Casele de pensii, Casele de copii, Casele de 

asigurări” 

 

P6. Identificarea potenţialului antropic cultural, istoric, economic și înfiinţarea unor 

noi muzee ale personalităţilor, ale industriilor și ale altor activităţi ce marchează trecutul 

economic și cultural al acestei zone: 

 

 Muzeul orașului Câmpina 

 Muzeul Anghel Saligny 

 Muzeul transversal al vămilor (Breaza, Predeal, Bran) 

 Muzeul Dumitru Hernia (capelă, cazinou, restaurant, băi și grădină publică cu terasă 

și fanfară) 
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 Extinderea Muzeului Nicolae Grigorescu, a unei săli cu alte personalități din trecutul 

istoric, cultural, economic ce au marcat sau au influențat dezvoltarea și prestigiul zonei 

 Muzeul petrolului din Romania– o istorie a extragerii petrolului, a echipamentului și 

societăților petroliere 

 Reintroducerea în circuitul turistic al Muzeului Doftana 

 Atragerea de investitori și reintroducerea în traseele turistice a Micului TRIANON-

Floreşti 

 Refacerea și montarea indicatoarelor turistice privind traseele turistice din zonă, a 

sistemelor de protecție, de ghidaj și comunicare, a cabanelor și punctelor de supraveghere și 

securitate montană și amenajarea unor spații de noi atracții turistice-tiroliana, escalada, 

adăposturi și locuri de picnic 

 

P7. Punerea în valoare a condiţiilor pedo-climaterice referitoare la zona cu cele mai 

multe zile însorite, relief relaxant favorabil excursiilor și plimbărilor de recreere, picnic, 

zonă colinară, viticolă și pomicolă prin evenimente specifice 

 

 Organizarea unui concert cu muzică pentrut tineret anual, primăvara cu formații, stand 

up, poezii 

 “Sărbătoarea soarelui” – de ziua eco– biodiversității și energiilor alternative-sesiune 

științifică cu participare internă și internațională și premierea orașului SMART, cu premii sub 

formă de week-end sponsorizat de SPA BALI sejur promoțional, produse tradiționale pentru 

următorii clasați 

 Organizarea unui parc dendrologic– cu arboret specific zonei, pentru turismul 

educațional de conservare a biodiversității împreună cu Universități cu specializări în domeniu 

agrosilvic 

 Organizarea unei zile a magiei-spiritismului cu participare internaţională 

 Pe lângă DRUMUL FRUCTELOR, DRUMUL VINULUI, extinderea bunei practici cu 

DRUMUL ŢUICII– cu dezvoltarea unui turism itinerant  

 Dezvoltarea unei industrii a suvenirurilor, a sticlei, produse tradiționale din fructe de 

pădure, lâna etc. 

 Armonizarea planurilor de urbanizare locală cu cele naționale, conforme cu standardele 

internaționale din zonele turistice referitor la civismul stradal, specificul architectural local, 

securitatea locurilor publice, de parcare și alte facilități pe traseele turistice. 

 

P8. Achiziţionarea unui autocar pentru organizarea de sightseeing, city break atât 

intravilan, intercomunitar pe traseele rutiere ofertate, cât și intercomunitar pe Valea 

Prahovei până la Brașov, introducerea de pachetele turistice promovate prin agenţii de 

turism, hoteluri, restaurante, infopoints etc. 

 

 Autocarul poate efectua și transbordări de la hotel la avion, și invers 

 Autocarul poate fi închiriat pentru excursii pentru turism orgnizat sau grupuri 

neorganizate 

 Autocarul poate efectua excursii în străinătate în destinații oferite de agențiile de 

turism 

 Autocarul poate efectua pelerinaje pe la mănăstirile din împrejurimi sau din Nordul 

Moldovei ofertate de agențiile de turism sau prin turismul religios etc. 
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 Autocarul poate fi închiriat la școli și alte unități de educație pentru turismul 

educațional 

 

 

P9. Promovarea unor strategii de modernizare și dezvoltare a turismului balneo-

climacteric în bazele deja existente, degradate sau nou construite, conform Master Plan-

ului de dezvolare a turismului balnear/2009 

 

 Stimularea investițiilor în reabilitarea bazelor de tratament din zonele cu ape termale 

și minerale-Telega, Valea Doftanei și a infrastructurii aferente 

 Inițierea unor demersuri ca reabilitarea bazelor de tratament să devină o prioritate și 

să beneficieze de facilitățile prevăzute în programele naționale de revigorare din MASTER 

PLAN 

 

P10. Revigorarea turismului de iarnă și vară adresat preşcolarilor, şcolarilor prin 

organizarea de tabere în vacanţele de iarnă și vară, în zonele cu capacităţi de cazare 

aferente și relief cu pante uşoare pentru ski, snowboard, săniuțe și alte jocuri pe iarbă: 

 

 Stimularea investițiilor în realizarea unor dotări, echipamente și servicii adecvate-

telescaun, monitor, instructori etc.,  

 Organizarea unor șezători pentru cunoașterea repertoriului folcloric a obiceiurilor și 

tradițiilor din perioada sărbătorilor de iarnă 

 Promovarea acelorași locații și pentru turismul de vară pentru tineret prin organizarea 

unor tabere de vară tematice-tabere de creație împreună cu Muzeul N. Grigorescu, work shop-uri 

de dezvoltare a abilităților meșteșugărești împreună cu meșteșugari tradiționali din zona 

musceleana– dezvoltarea unor abilități de cusături, vizite la stâne, vizite în gospodării pentru 

pregătirea conservelor de iarnă, gemuri etc. 

 Organiarea unor programe de orientare geografică, cunoaștere a florei și faunei din 

zonă, eco turism de conștientizare a tineretului de protejare a mediului și a biodiversității 

 Promovarea acestui tip de turism de iarnă și vară pentru tineret prin inspectorate 

școlare, sistemul privat al grădinițelor și after school etc. 

 

P11. Lansarea unor programe de ”promovare a turismului cultural local, 

interjudedeţean, transversal și intercomunitar, transnaţional și transfrontalier” conform 

legii 20/2012 prin: 

 

 organizarea unor workshop-uri interjudețene ale tradițiilor portului popular  

 organizarea unor ateliere de creație ale meșteșugurilor din Valea Prahovei și a 

industriilor tradiționale 

 organizarea unor excursii itinerante la muzeele personalităților de pe Valea Prahovei-

Ploieşti, Câmpina, Bușteni, Sinaia etc. 

 organizarea târgurilor de produse tradiționale 

 organizarea unor festivaluri de muzică folclorică și lăutăreasca 

 organizarea festivalului intercomunitar al teatrelor din Ploiești, Câmpina, până la 

Brașov 
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 organizarea unor workshop-uri transfrontaliere pentru diseminarea metodelor 

moderne inovative de promovare și prezentare audio video pentru dezvoltare: 

o Turism pe canapea şi turismul virtual – lipsa de călătorie ca atare, 

studierea lumii prin intermediul Internetului, cărţilor, televiziunii, etc 

o Turism audio-video include ghiduri audio –video, CD şi alte forme de 

turism de acest gen, cum ar fi excursii audio, DVD prin muzee şi ghiduri 

audio-video  

 

P12. Devoltarea potenţialului turistic cinegetic, de pescuit, de echitaţie prin 

organizarea unor programe de vânătoare, pescuit și călărie în spaţii special organizate, cu 

prezervarea mediului şi biodiversităţii 

 

 organizarea unor partide de vânătoare, pescuit pentru oaspeți din țară și străinătate și 

promovarea acestora prin programe specializate TV 

 organizarea unei expoziții cinegetice cu prezentarea faunei și trofeelor de vânătoare 

donate de colecționari în domeniu 

 organizarea unor seminarii, pentru protejarea biodiversității locale și a ecosistemului  

 organizarea unui parc natural protejat cu faună specifică zonei  

 organizarea unor concursuri gastronomice cu meniu vânătoresc și pescăresc, în urma 

unei partide de vânătoare, pescuit, între master chefi și vânători cu jurizarea de o comisie 

internațională și publicarea evenimentelor în reviste de specialitate, emisiuni la tv și site-uri 

specializate de vânătoare și pescuit și aparita anuală a unei cărți de bucate bilingve ilustrată cu 

peisaje și trofee vânătorești, cu rețetele realizate, promovată la ambasade, cluburi de vânătoare și 

pescuit etc. 

 

P13. Atragerea de investitori locali, naţionali, internaţionali pentru dezvoltarea 

capacităţilor de cazare în deficit faţă de potenţialul turistic  

 

 concesionarea de terenuri în apropierea atracțiilor turistice unor investitori strategici 

din țară și străinătate, dezvoltatori etc. Pentru creșterea capacităților de cazare 

 crearea unor zone de dezvoltare turistică – cu facilități de cazare pentru turismul de 

vacanțe, științific, divertisment, infrastructură modernă, mijloace de comunicare, multimedia, 

servicii bancare, de agrement, sportive și culturale, de conferințe etc. 

 crerea unui parc de distracții și sport în aer liber pentru copii și tineret, gondolă, 

tiroliene, escaladă, telescaune, etc 

 dezvoltarea unor trasee în pădure pentru mountainbike, tiroliene, motocross, raliuri 

automobilistice (în zona Provitelor), etc 

 

 P14. Revitalizarea şi/sau construirea de cămine şi centre culturale menite să 

conserve tradiţiile şi obiceiurile locale 

 

Acest obiectiv este menit să dezvolte gradul de implicare al localnicilor în activităţile 

cultural-artistice, promovarea turismului cultural, precum şi rolul de a facilita organizarea unor 

evenimente în care să fie implicaţi cei din localităţile înfrăţite, cele 10 localități putând să se 

asocieze în dezvoltarea și promovarea altor evenimente care să atragă turiștii (spectacole, 
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festivaluri, concerte, evenimente), pe care să le înscrie în oferta integrată de turism promovată 

prin Centru de informare și promovare a turismului-Campina 

 

P15. Accesarea fondurilor europene și asigurarea cofinanţărilor pentru regenerarea 

urbană şi investiţii în turism îndeosebi pentru protejarea moştenirii culturale 

 

Investițiile se vor orienta către acțiuni indicative precum: 

– renovarea clădirilor, restaurarea monumentelor culturale și istorice 

în scopul promovării,păstrării și conservării imaginii tradiționale a 

satelor; 

– modernizarea zonelor rurale cu potențial cultural, istoric și recreativ; 

– activități cultural– artistice, etno-folclorice, tradiționale, pentru 

păstrarea identității mediului rural. 

 

P16. Identificarea surselor de finanţare interne și internaţionale pentru realizarea 

următoarelor proiecte cu impact asupra dezvoltării durabile a judeţului Prahova – 

portofoliul de proiecte/idei de proiecte pentru îmbunătăţirea turismului pentru zona 

Câmpina: 

 

Pentru municipiul Câmpina 

 Reabilitare drumuri judetene-CÂMPINA-VALEA DOFTANEI -LIMITA 

JUDEȚULUI BRAȘOV – Reabilitare șoseaua Paltinu  

 Modernizare zona de agrement Fântâna cu Cireși 

 Sistem de monitorizarea video a locurilor publice cu infracționalitate 

ridicată 

 Restaurare Capela Hernia 

 Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă 

 Combaterea alunecărilor de teren și amenajare 

 Construire sală de Sport pentru Școala nr.1 Ion Câmpineanu 

 Amenajare tabăra elevi pe Drumul Taberei 

 Modernizare Centru Civic al municipiului Câmpina 

 Descoperă Câmpina! – Valorificarea potențialului turistic și cultural din Câmpina, 

crearea brandului municipiul Câmpina 

 Amenajări pentru evitarea alunecărilor de teren pe strada Muncii și Plevnei 

 

Pentru comuna Brebu 

  Modernizare drumuri comunale și locale 

  Amenajare piață 

  Construire parc în zona centrală – spre lac 

  Modernizare DC4B și DC4C, sat Pietriceaua, comuna Brebu 

 

Pentru comuna Cornu 

 Construire sediu primărie și servicii publice în comuna Cornu 

 Reabilitare și modernizare infrastructură locală de transport comuna Cornu, județul 

Prahova 
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 Extindere, dezvoltare și modernizare infrastructură de alimentare cu apă comuna 

Cornu 

 Extinderea, reabilitarea și modernizarea clădirii în care funcționează Biblioteca și 

Muzeul de Etnografie și Istorie din comuna Cornu 

 Realizarea și modernizarea infrastructurii sportive și recreative din comuna Cornu 

 Restaurarea, reabilitarea, conservarea, întreținerea și introducerea în circuitul turistic 

a Monumentului Eroilor din comuna Cornu 

 Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural din comuna Cornu 
 

Pentru Poiana Câmpina 

 Modernizare străzi în zona gării, consolidări maluri în comuna Poiana Câmpina, 

județul Prahova 

 Renovare, modernizare, dotare cămin cultural în comuna Poiana Câmpina, județul 

Prahova 

 Reabilitarea, modernizarea dispensarului din comuna Poiana Câmpina, județul 

Prahova 

 Modernizarea bazei sportive de la școala gimnazială Inv. Ion Mateescu, din comuna 

Poiana Câmpina,  

 

Pentru Provița de Sus și Provița de Jos 

 Modernizare drumuri și ranforsări maluri 

 Înființare rețea de alimentare și canalizare apă 

 

Pentru Valea Doftanei 

 Înființare distribuție gaze naturale,  

 Piste de bicicliști în comuna Valea Doftanei,  

  Modernizarea drumurilor de interes local: str. Titulescu – Floare de Colţ, str. 

Independenţei, str. Gaterului, str. Brădeasa, str. Caragiale,  

 Dezvoltarea potențialului turistic în zona montană  

 Extinderea rețelei de canalizare și epurare ape uzate 

  Amenajare domeniu schiabil Martin`s Zănoaga 

 . Modernizare drum de interes local: varianta ocolitoare: Cheia Tesilei – Ermeneasa – 

Drăgănescu,  

  Modernizarea drumurilor de interes local, străzile: Calea Mogoşoaiei, Clăbucetului, 

B.P. Hașdeu, Trandafirilor, Setu, Ghimpoasei, Carabanu, Soarelui, Piscului, Nichita Stănescu,  

 . Modernizare drum de interes local, drum comunal Valea Neagră Zănoaga; Prislop – 

Baiului 

 Modernizarea drumurilor de interes turistic goluri alpine: Zănoaga-Radila-Cioparceni: 

Baiul – Rusu de Vârf – Popas Predelus,  

 Lucrări de corectare a torenților în zona Ghimpoasa și Mogoșoaia,  

 Lucrări de captare aducțiune apă potabilă Orjogoaia,  

 Reabilitare cămin cultural Trăistieni,  

  Reabilitare cămin cultural Teșila,  

 Amenajare bază sportivă Teșila,  

 Amenajare complex sportiv Traistieni,  

 Amenajare zonă de agrement lacul Paltinu,  
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 Amenajare zonă de agrement Vlădişor,  

 Modernizare drum de interes local, drum de interes turistic zona Glodeasa,  

 Modernizare poduri, podețe și punți pietonale,  

 Realizarea pieței agroalimentare 

 Amenajare zonă centrală,  

 Modernizarea traseului de drum numit „Drumul stânelor”  

 Modernizare drum de acces „Valea Neagră I – Valea Neagră II” 

 

P17 Participarea activă a CENTRULUI DE INFORMARE ȘI PROMOVARE A 

TURISMULUI Câmpina la proiectele lansate de Asociaţia pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT PH), precum: 

 

o Amenajarea punctelor de belvedere 

o Listă ghizi și formare ghizi turistici în fiecare localitate de interes turistic 

o Semnalizare turistică 

o Promovare prin social media, Buletine informative 

o Promovare online prin site-urile www.asociatiaturismprahova.ro și 

www.visitprahova.ro  

o Carduri de reducere/fidelitate pentru turiști; Prahova Pass – cupoane de reduceri 

pentru cazare, restaurante, agrement – care pot fi folosite în agențiile ANAT; Ski 

Pass comun pentru pârtiile din Prahova și apoi toate pârtiile din masivul Bucegi 

o Implementarea Brandului Turistic al județului Prahova, inclusiv zona Câmpinei 

o Organizare și participare la Târguri de turism internaționale 

o Cursuri de formare profesională și acordare de competențe în profesii specifice 

turismului 

o Ghiduri turistice tematice, hărți, broșuri, calendar 2016,...2021 

o Inserarea în Broșură a obiectivelor turistice din județul Prahova – Prahova. 

Regina vacanțelor tale – în limba româna și engleză în format printat și în 

ebraică, germană, italiană, franceză, spaniolă, rusă, arabă, greacă în format online, 

inclusiv Câmpina cu cele 10 localități 

o Participarea la Târgul de Turism al României 

o Participarea la Forumul Național de Turism și Revelionul Turismului 

o Inserarea în Albumul „Prahova turistică în imagini” 

o Promovarea în oferta turistică a Branchului Drumul Fructelor, Pe urmele 

Voievozilor – Activarea Drumului Voievozilor, Secretele lui Bahus, Drumul 

brânzei, Drumul Țuicii 

o Infotrip Drumul Vinului 

o Participarea la Gala premiilor turismului prahovean 

o Infotripul Criteriul primei zăpezi 

o Participarea la „Vara Copiilor” 

o Participarea Târgul Prahovean de Turism ExpoVacanţa 

o Bursa de turism „Criteriul primei zăpezi” 

 

P18 Amenajarea de trasee turistice combinate, transversale, practicabile din alte 

localităţi, dar fără marcaj turistic autorizat 

 

http://www.asociatiaturismprahova.ro/
http://www.visitprahova.ro/
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Trasee Câmpina: 

 traseul Muscel-Voila-Sotriile, care trece prin zona de agrement Fântâna cu cireși 

și Pădurea Voila cu Palatul Știrbei; 

 traseul Văii Doftanei; 

 traseul Câmpina-Băile Telega; 

 Traseul Câmpina-Brebu; 

 traseul Câmpina-Poiana Câmpina– Schitul Poiana. 

Trasee Cornu: 

 Cornu de Jos – Baraj Paltinu – Teșila – Secaria – Cornu de Sus – Cornu de Jos (50 

km, diferență nivel 700m, durată 6-7 ore); 

 Cornu – Muscel – Voila – Cornu; Cornu – Frăsinet – Șotrile – Cornus (20 km, 

diferență de nivel 200 m); 

 Cornu –Telega – Cornu (14 km, diferența de nivel 200 m); 

 Cornu – Câmpina – Poiana Câmpina – Schitu Poiana – Cornu (12 km, diferență 

de nivel 130 m); 

 Cornu – Câmpina – Brebu – Cornu (20 km, 100 m); 

 Cornu – Posada – Sinaia – Cornu (64 km, diferența de nivel 480 m); 

 Cornu – Breaza – Comarnic – Cornu (30 km, diferența de nivel 50 m); 

 Cornu – Ploiești – Cornu (74 km, diferența de nivel 284 m). 

Trasee practicabile din Valea Doftanei: 

 Culmea munților Baiului – Valea Floricului -Vf. Gagu Mare – 1.660m (4-5 ore); 

 Culmea Patru – Orjogoaia – Vf. Cazacu – 1.723 m (6-8 ore). 

 
Mountainbike-ul, alpinism-ul și escalada, endure și off-road-, dar și pentru vizita în Parcul Natural 

Bucegi. Acest tip de turism se practică în zona munților Bucegi, Ciucaş și Baiului. 

O altă propunere pentru cicloturism o poate reprezenta Drumul Vinului din podgoria Dealu 

Mare. În cadrul acestui traseu puteți să vizitați crame atât din județul Prahova, dar și din județul 

Buzău. Traseul poate să 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 Monteoru. Trasee cu bicicleta se pot face și din Câmpina, Cornu, Adunați, Ploiești. 

 Off road-ul se poate practica în multe zone ale județului. Spectaculoase sunt traseele care duc 

spre platoul Bucegi, vârful Ciucas și muntele Baiului. 

Enduro – trasee: Bertea – Pasul Bratocea, pe Valea Doftanei; Vălenii de Munte – Cascada 

Schinda – Drajna – Slon sau Vălenii de Munte – Tabla Buții, pe Valea Teleajenului. 

Motocros se poate practica pe cea mai mare pista de motocros din România (1-500 m) la 

Câmpina, omologată de Federația Națională de Motociclism. 

Raliuri auto se organizează la Sinaia, Poiana Brașov, propunere traseu auto– Provița de 

Sus și de Jos 
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P19. Promovarea unei oferte turistice integrate pentru tipurile de turism 

practicabile în zona Câmpinei, prin asocierea celor 10 localităţi analizate 

 

 Turism de odihnă și recreere: practicat în tot județul, sub diverse forme: 

 Turismul de sejur 

 Turismul de week-end 

 Turismul balnear (Slănic și Telega) 

 Turismul de sănătate (Breaza, Cornu, Câmpina, Sinaia, Bușteni, Azuga, Cheia, 

Slănic, Poiana Câmpinei) 

– Dermatologie/alergii: Breaza, Sinaia, Slănic; 

– Endocrinologie: Breaza, Sinaia; 

– Ginecologie: Slănic; 

– Nutriție și metabolism: Azuga, Breaza, Bușteni, Cheia, Sinaia; 

– Sistem nervos: Azuga, Breaza, Bușteni, Cheia, Cornu, Sinaia; 

– Cardiovasculare: Breaza, Sinaia; 

– Reumatism și recuperare: Sinaia, Slănic, Poiana Câmpinei; 

– Sistemul nervos periferic: Sinaia; 

– Aparat respirator și ORL: Breaza, Cornu, Câmpina, Cheia, Slănic 

 Turismul ecvestru (Ploiești, Câmpina, Breaza, Comarnic, Gageni, Păulești, 

Potigrafu) 

Centre de echitație sunt: 

– În Ploiești la Hipodrom, prin clubul Alphalect Cons; 

– În Câmpina Centrul de Agrement Sport Horse; 

– În Breaza Horses 4U; 

– În Comarnic și Sinaia La Monitori; 

– În Gageni Clubul de călărie Horseland; 

– În Păulești în Parcul de Distracții Păulești; 

– În Potigrafu Clubul de echitație Robin Hood. 

 Turismul oenologic, degustări de vin (Boldesti-Scaeni, Valea Călugărească, Albești 

Paleologu, Urlați, Ceptura, Tohani-Gura Vadului, Azuga) 

 Turism rural practicat în special în zona subcarpatică (Valea Doftanei, Valea 

Teleajenului, Valea Slănicului, prima parte a Văii Prahova). 

 Turism cultural (în întreg județul) 

     Turismul de afaceri, presupunând participarea la diverse întâlniri în interes de 

serviciu, târguri și conferințe se polarizează în zonele mai dezvoltate din punct de vedere 

economic sau zonele unde există centre de conferințe, respectiv Ploiești, Câmpina, Blejoi și 

Boldești-Scăieni, pentru turismul de afaceri și Valea Prahovei (în special Sinaia) pentru turismul 

de conferințe. Propunem investiții suplimentare în zona Câmpinei pentru dotarea unor hoteluri și 

construirea altora de 3-4 stele la Cornu, Breaza, Bănești, etc 

     Turismul activ care presupune practicarea sporturilor de iarnă, drumețiilor, 

mountainbike-ului, alpinismului și escaladei, enduro-ului și off-road-ului, cicloturismului, 

echitației, golfului, înotului, sporturile aeronautice, vânătorii și pescuitului, jocurilor de echipă în 

cluburi sau fun park-uri. Acest tip de turism se practică pe tot teritoriul județului, cu zone mai 

ofertante și zone specializate doar pe anumite tipuri de activităţi. 

     Turismul tematic: Drumul Vinului, Drumul Voievozilor, Drumul Fructelor, 

turismul de eveniment, vizite la mănăstiri (perelinaje, în Prahova existând 20 de mănăstiri). 
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P20. Promovarea prin agenţii turistice, infopoints, centre de informare, a unor 

pachete turistice sub formă de excursii, vizite, turism de week-end, de relaxare, pelerinaje 

etc a obiectivelor turistice specifice zonale 

 

În zonă sunt numeroase obiective demne de interes, prea puțin cunoscute și mediatizate: 

 

 în Băicoi Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena (1838-1845) găzduiește câteva 

icoane pictate de Nicolae Grigorescu, la vârsta de 15 ani (1853). 

 în Florești Ruinele Castelului Domniței sau Micul Trianon (1910-1916), în stil 

francez cu fântâna arteziană, construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino (1833-1913) 

pentru fiica sa Alice Cantacuzion după celebrul palat Trianon din Ansamblul de la 

Versailles. 

 în Câmpina – „Vama Prahovei” în sec. XIV și Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu, 

care este ultimul atelier al pictorului Nicolae Grigorescu, primul dintre fondatorii 

picturii române moderne, Castelul Julia Haşdeu care adăpostește Muzeul Memorial 

Bogdan Petriceicu Hașdeu -1894-1896, Casa cu Grifoni, care găzduiește în prezent 

Primăria, a fost construită în anii 1901-1902 de Gheorghe Ștefănescu și a găzduit 

prima şcoală de maiştrii sondori din lume (începând cu 1904) 

 Muzeul penitenciar Doftana este locul unde a fost închis Ceausescu 

 Complexul arhitectural de la Brebu este format din casele domnești, biserică, zidul de 

incintă și turnul-clopotniţa, Muzeul de Istorie al Epocii Matei Basarab – Constantin 

Brâncoveanu 

 

 

P21. Creare condițiilor necesare de a transforma municipiul Câmpina în „staţiune 

turistică „conf. HG nr. 867/2006, în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor 

turistice. 

 

P22. Susţinerea activităţii turistice în zonă prin lansarea unor activităţi de lobby 

prin înfiinţarea unor grupuri de iniţiative locale (GRUP DE LUCRU AL PĂRȚILOR 

INTERESATE) care să susţină dezvoltarea turistică prin armonizarea intereselor publice 

cu cele private şi să depună eforturi conjugate în promovarea zonei ca destinație turistică. 

 

P23. Depunerea unor eforturi conjugate ale tuturor factorilor implicaţi în 

activitatea de turism de a transforma municipiul Câmpina într-o DESTINAŢIE 

TURISTICĂ, atractivă, conform HG 20/2012, care să atragă cât mai mulţi turişti şi să 

contribuie la creşterea încasărilor din turism sub conceptul” vacanţa dorită în locaţia 

potrivită.” 

 

P24. Consolidarea înfrăţirilor existente şi dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire cu alte 

localităţi europene, în scopul dezvoltării socio-economice locale şi a turismului. 

 

Acest studiu, care a evidențiat potențialul turistic, natural și antropic al zonei analizate s-a 

finalizat cu recomandarea de variante strategice și direcții de acțiune propuse 

beneficiarului, sub forma unui model de strategie, plan de dezvoltare și promovare, 
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precum și o listă de priorități. Acestea vor fi supuse atenției și deciziei autorităților locale, 

care, în urma unor proceduri legale specifice, vor aproba implementarea acestora, 

termenele, valoarea acţiunilor și responsabilii care vor fi desemnaţi cu implementarea celor 

propuse de autorii acestui studiu. 

Fundamentarea acestor decizii se face pe baza unor studii de fezabilitate, cercetări de piaţă 

privind selectarea ofertei celei mai avantajoase conform procedurilor de achiziţie publică și 

deciziilor consensuale de planificare la nivel local. 
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 Documentul lansat de Comisia Europeană, numit „Ghidul finanțărilor europene 

pentru sectorul turismului”/2014 

 ” Vision 2020” etc. Alte surse regăsindu-se în text 

 

Norme legislative și date statistice:  

 IAAPLI.5.2. Surse legislative, directive, convenţii, recomandări 

Surse legislative: Legea 93/2015, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 

în România, OM 562/2014, OG 65/2013, OG 109/2000 (turism); Legea nr. 526/2003, modificată 

şi completată prin Legea nr. 418/2006 (Programul Schi în România), HG 20/2012, HG 77/2010, 

privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare și a Programului anual de 

dezvoltare a destinațiilor și a produselor turistice HG 1307/2004; HG 2264/2004 (staţiuni 

turistice); HG 1010/2011; HG 365/2013 (staţiuni balneoclimatice şi balneare); Legea nr. 

190/2009 pentru aprobarea PATN – Secţiunea a VIII‐a – Zone cu resurse turistice ş.a. Sursele 

legislative, directivele, convenţiile, recomandările și alte norme legislative sunt citate în text 

Date statistice: INS, EUROSTAT, MDRAP, WDI, baza de date a GE/2007, Banca 

Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Min. Dezvoltării Regionale și al 

Turismului etc. Conform surselor din studiu 
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 ANEXA 1 
 

 

GLOSAR DE TERMENI 

 

 

Staţiunea balneară – Localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe 

minerale, ştiinţific dovedite şi tradițional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii 

specifice pentru cură şi care are o organizare ce permite acordarea asistenţei medicale balneare în 

condiţii corespunzătoare. 

Staţiunea climatică – Localitatea sau/şi arealul situat în zone cu factori climatici benefici 

şi care are condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de 

muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării. 

Staţiunea balneo-climatică – Îndeplineşte condiţiile ambelor staţiuni menţionate 

anterior. 

Hotel – Structură de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care 

pune la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigură 

prestări de servicii specifice şi dispune de hol de primire (recepţie) şi de spaţii de alimentaţie în 

incintă. 

Hotelurile pentru tineret – Structuri de cazare turistică, cu dotări simple, adaptate 

cerinţelor caracteristice tineretului, care asigură servicii de cazare, masă, agrement, pe baza unor 

regulamente de organizare interioară specifice. 

Hostel – Structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere 

sau apartamente dispuse pe niveluri, în spaţii amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinaţie 

iniţială decât cea de cazare turistică. 

Hotel apartament – Acel hotel compus din apartamente sau garsoniere, astfel dotate 

încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei. 

Motel – Unitate hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a 

arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru satisfacerea nevoilor de cazare şi masă, 

cât şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de transport. 

Vilă turistică – Structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând în 

clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în staţiuni turistice sau în alte zone şi 

localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice. 

Cabană turistică – Structură de cazare turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând 

în clădiri independente cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte servicii 

specifice, necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, rezervaţii naturale, 

în apropierea staţiunilor balneare sau altor obiective de interes turistic. 

Cabane de vânătoare şi de pescuit – Structuri de cazare turistică, de capacitate redusă, 

amplasate în zone bogate în fond cinegetic şi de pescuit, care asigură condiţii pentru cazare şi 

servicii suplimentare specifice activităţii. 

Bungalow – Structuri de cazare turistică de capacitate redusă, realizate de regulă din 

lemn sau din alte materiale similare. În zone cu umiditate ridicată (munte, mare) acestea pot fi 

construite şi din zidărie. Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră. 

Sat de vacantă – Ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri, amplasat într-un 

perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă 

de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.). 
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Camping – Structuri de cazare turistică destinate să asigure cazarea turiştilor în corturi 

sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijlocul de transport, să îşi 

pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specific acestor tipuri de unităţi. 

Popas turistic – Structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuţe 

şi/sau bungalouri, amplasate într‐un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare și 

alimentaţie precum şi posibilităţi de parcare auto. 

Unitate turistică de tip căsuţă – Grup independent de căsuţe turistice care are recepţie şi 

conducere administrativă comună. 

Tabere de studenți, elevi şi preşcolari, tineri instituționalizați, personae 

defavorizate. Structuri de cazare turistică destinate cazării elevilor şi preşcolarilor și altor 

personae cu dizabilitatisau instituționalizate. 

Pensiune turistică – Structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până 

la 20 camere, totalizând maxim 60 de locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri 

independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire 

şi servire a mesei. 

Cluster în turism -grup asociativ de firme de turism, bănci, agenții de turism, firme de 

consultanță, marketing, promovare în turism etc. Create pe lanțul valoric 

Pensiunile agroturistice – Structuri de primire turistică, având o capacitate de cazare de 

până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură 

în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi 

posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 

Spaţii de cazare pe nave maritime şi fluviale – Spaţiile de cazare turistică de pe navele 

maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, care sunt utilizate pentru cazarea turiştilor pe 

durata călătoriei, sau ca hoteluri plutitoare ancorate sau în regim de croazieră. 

Definiţii cuprinse în acte normative (OG 65/2013, OG 109/2000, OMDRT Nr. 

1051/2011), utilizate de INS în legătură cu indicii şi indicatorii utilizaţi în statistică: 

 Operator economic: persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, 

societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfăşoară 

activităţi economice specifice agenţiilor de turism, respectiv activităţi de cazare, alimentaţie 

publică şi alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar şi/sau administrator 

al acestora.  

Structură de primire turistică cu funcţiune de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, 

hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, să te de vacanţă, campinguri, 

popas turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave 

fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi 

alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică 

Structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie publică: unităţi de 

alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc 

acestora), unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de 

societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care 

sunt atestate conform legii  

Certificat de clasificare: document eliberat de către instituţia publică centrală 

responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a 

nivelului de confort, a calităţii dotărilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire 

turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică. Certificatul de clasificare este însoţit 

de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii sau de fişa privind 
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încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie 

publică, constituind parte integrantă a acestuia.  

 Agenţie de turism – orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă 

şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar între 

prestatorul de servicii turistice (cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, 

agrement, etc) şi consumatorul final. În România agenţiile de turism pot fi de două tipuri: 

touroperatoare sau detailiste;  

Agenţie de turism touroperatoare – agenţie de turism, având ca obiect de activitate 

organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componențelor 

acestora, direct sau prin intermediari;  

Agenţie de turism detailistă – agenţie de turism care vinde sau oferă spre vânzare, în 

contul unei agenţii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale 

acestora contractate cu agenţia de turism touroperatoare  

Filiala/sediul secundar (sucursala, reprezentanţa sau orice alt asemenea sediu fără 

personalitate juridică) agenţiei de turism au înţelesul dat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Licenţă de turism – document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în 

domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, de a 

comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali;  

 Anexa licenţei de turism – document eliberat de către instituţia publică centrală 

responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, 

titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru 

turişti/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică.  

Brevet de turism – document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în 

domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a 

persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire 

turistice.  

Vizitator străin său vizitator din exterior – o persoană indiferent de naţionalitate care 

are reşedinţa în exteriorul ţării pe care o vizitează, pentru orice alt motiv decât cel de a exercita o 

activitate remunerată în această ţară.  

   A. Turist străin sau turist din exterior – vizitatorul străin ce sejurează în ţara vizitată 

minim 24 de ore şi petrece minim o noapte;  

   B. Excursionist străin sau excursionist din exterior – vizitatorul străin ce sejurează în 

ţara vizitată mai puţin de 24 de ore şi nu înnoptează.  

Turist naţional – o persoană indiferent de naţionalitate care are reşedinţa în interiorul 

ţării şi care călătoreşte spre o anumită destinaţie, alta decât cea de reşedinţă, pentru o durată de 

minim 24 de ore (o înnoptare), pentru orice alt motiv decât exercitarea unei activităţi remunerate.  

    A. Turist naţional în străinătate – o persoană rezidentă în interior ce călătoreşte în 

străinătate şi sejurează în ţara sau ţările vizitate cel puţin 24 de ore sau minim o noapte;  

    B. Excursionist naţional în străinătate – o persoană rezidentă în interior care 

călătoreşte în străinătate şi sejurează în ţara sau ţările vizitate maxim 24 de ore şi nu înnoptează 
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ANEXA 2 

 

 

 Clasificarea formelor de turism 

 
 

Forma de turism poate fi definită prin aspectul concret pe care îl îmbracă 

asocierea/combinarea serviciilor (transport, cazare, alimentaţie, agrement) ce alcătuiesc produsul 

turistic, precum şi modalitatea de comercializare a acestuia. 

În practica turistică există o serie de criterii şi posibilităţi de grupare a formelor de 

turism: 

 

 în funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor, se distinge: 

 turismul intern practicat de populaţia unei ţări în interiorul graniţelor naţionale; 

 turismul internaţional rezultat al deplasării persoanelor în afara graniţelor ţării lor de 

reşedinţă. Turismul internaţional se subdivide în turism emiţător (outgoing), de trimitere sau 

pasiv, care se referă la plecările turiştilor autohtoni peste graniţă, şi turism receptor (incoming) – 

de primire sau activ – care cuprinde sosirile de turişti din alte ţări pentru petrecerea vacanţei în 

ţara primitoare. 

 

 după modalitatea de comercializare a vacanţelor, se 

disting următoarele forme de turism: 

 turismul organizat se caracterizează prin angajarea anticipată a prestaţiei, respectiv a 

tuturor sau principalelor servicii legate de călătorie şi sejur. Această angajare se realizează prin 

intermediul contractelor (voucher-ul, biletul de odihnă şi tratament) sau a altor tipuri de 

înţelegere convenite între turist şi agenţia de voiaj sau alţi organizatori de vacanţe (hoteluri, 

companii aeriene). 

 turismul pe cont propriu, numit uneori şi neoganizat, nu presupune angajarea 

prealabilă a unor prestaţii turistice. Vizitatorul hotărăşte singur asupra destinaţiei, duratei 

deplasării, perioadei de realizare a acesteia, mijlocul de transport, modalităţilor de agrement. 

 turismul semiorganizat (mixt) se caracterizează prin îmbinarea trăsăturilor specifice 

celor două forme deja prezentate. 

 

 în funcţie de gradul de mobilitate a turistului se poate vorbi de: 

 turism itinerant sau de circulaţie, caracterizat printr-un grad de mobilitate ridicat, în 

care programul cuprinde vizitarea mai multor locuri, cu şederi scurte (1-2 zile) în acelaşi 

perimetru. 

 turism de sejur, cu un grad de mobilitate redus, ce presupune petrecerea vacanţei în 

aceeaşi localitate, indiferent de durata acesteia. Turismul de sejur se subdivide, la rândul lui în: 

 turism de sejur scurt se mai numeşte şi turism de weekend, presupune una sau două 

înnoptări, de obicei în zonele limitrofe locului de reşedinţă; 

 turism de sejur mediu coincide cu durata standard a călătoriilor (12 – 15 zile); 

 turism de sejur lung atunci când timpul de rămânere într-o localitate depăşeşte, de 

regulă, 30 zile. Este practicat în general de turiştii de vârsta a treia care efectuează cure şi 

tratamente medicale sau de către turiştii cu venituri foarte ridicate. 
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 din punct de vedere al periodicităţii sau frecvenţei de manifestare a cererii se 

distinge: 

 turism continuu (permanent) organizat pe întreaga durată a anului calendaristic (de 

exemplu turism cultural, de afaceri); 

 turism sezonier legat de existenţa anumitor condiţii naturale sau evenimente culturale, 

artistice, sportive. El se grupează în: turismul de iarnă, turismul de vară, turismul de circumstanţă 

(ocazional). 

 

 după mijlocul de transport folosit, formele de turism pot fi grupate în: 

 drumeţii; 

 turism rutier; 

 turism feroviar; 

 turism naval; 

 turism aerian. 

 

 în funcţie de motivaţia deplasărilor, se pot distinge următoarele forme ale 

circulaţiei turistice: 

 turismul de agrement este o formă frecvent întâlnită, oferind un bun prilej de a 

cunoaşte locuri noi, istoria şi obiceiurile lor; din acest punct de vedere, el se interferează cu aşa-

numitul turism cultural; 

 turismul de odihnă şi recreere are un caracter mai puţin dinamic, cu un sejur ceva mai 

lung, legat de o anumită localitate cu particularităţi specifice; 

 turismul de tratament şi cură balneară este o formă specifică a turismului de odihnă 

care a luat o amploare mare nu atât ca urmare a dorinţei de a preveni anumite îmbolnăviri, cât, 

mai ales, creşterii surmenajului şi a bolilor profesionale provocate de ritmul vieţii moderne. Din 

această cauză, el este legat mai mult de anumite staţiuni cunoscute pentru proprietăţile lor 

terapeutice, pentru apele minerale, termale, pentru nămoluri, situate într-un climat de cruţare; 

 turismul sportiv constituie o altă formă a circulaţiei foarte agreată de anumite categorii 

ale populaţiei. Practic el poate acoperi toate categoriile de sporturi, de la cele nautice, sporturile 

de iarnă până la alpinism, vânătoare, pescuit; 

 turismul ştiinţific are un caracter ocazional, referindu-se la participarea la congrese, la 

vizitarea unor obiective industriale, zone agricole, a unor obiective hidroenergetice. Din punct de 

vedere ştiinţific un interes aparte îl prezintă vizitarea unor peşteri, rezervaţii naturale, 

monumente ale naturii; 

 turismul de cumpărături (shopping tourism) determinat de deplasările ocazionale în 

alte localităţi (ţări) în vederea achiziţionării unor produse în condiţii mai avantajoase decât cele 

oferite pe plan local (naţional) sau a unor produse pe care nu le oferă piaţa locală.  

 

 după caracteristicile socio-culturale ale cererii se disting următoarele 

forme de turism: 

 turismul particular (privat) se adresează unor persoane cu venituri ridicate, 

care, de regulă, dispun de o a doua reşedinţă cum ar fi case de vacanţă la munte sau la 

mare. Aceste persoane şi atunci când apelează la turismul organizat se deplasează cu 

mijloace proprii de transport şi recurg la servicii deosebite şi forme de cazare cu un grad 

de confort mai ridicat; 
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 turismul social este un turism de masă, agreat de persoanele cu posibilităţi 

financiare relativ limitate. Aceşti turişti solicită forme ieftine de cazare şi mijloace de 

transport în comun, sau cel mult închiriate, unde pot beneficia de unele reduceri la tarifele 

de transport. În aceeaşi categorie se încadrează şi cei care solicită bilete prin sindicat; 

 turismul pentru tineret constituie o formă particulară a turismului social, 

adresându-se, cu precădere, categoriilor tinere ale populaţiei. Această formă de turism 

apelează la tabere de creaţie, cantonamente, vacanţe la preţuri medii şi submedii, fiind 

utilizate mijloacele de transport mai ieftine, forme suplimentare de cazare, pensiuni; 

 turismul de afaceri este acea formă de turism practicată de angajaţi sau de alte 

categorii de persoane, în interes de serviciu, în interiorul sau în afara ţării de reşedinţă, incluzând: 

participarea la întâlniri de afaceri, târguri şi expoziţii, conferințe, reuniuni: 

  turismul de reuniuni este determinat de participarea la un eveniment de tipul 

întâlnirilor, conferinţelor, simpozioanelor, colocviilor, congreselor şi este considerat una dintre 

cele mai obişnuite forme ale călătoriilor de afaceri; 

 târgurile şi expoziţiile se definesc prin prezentări de produse şi servicii, destinate unui 

public invitat, cu scopul de a determina o vânzare sau a informa vizitatorul. Ca formă de turism, 

ele stimulează călătoria a două categorii de persoane: expozanţi şi vizitatori; 

 călătoriile stimulent îmbracă forma unor vacanţe scurte, dar de un nivel de confort 

foarte ridicat, oferite anumitor categorii de angajaţi şi, frecvent, familiilor acestora, cu accent pe 

distracţie, relaxare, ca recompensă pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea 

profesională. 

 

 după categoria de vârstă şi ocupaţia turiştilor, formele de turism pot fi: 

 turism pentru tineret; 

 turism pentru populaţia activă; 

 turism pentru pensionari. 

 

 după caracteristicile prestaţiei turistice principale preferate de turist în cadrul 

sejurului, formele de turism mai pot fi grupate în: 

 turismul de sejur pe litoral practicat pentru cura heliomarină, sporturi nautice, odihnă 

şi recreere, tratament balnear; 

 turism de sejur în staţiunile montane cuprinde turismul practicat în vacanţe şi week-

end aproape în tot timpul anului, iar în sezonul alb turismul pentru practicarea sporturilor de 

iarnă (schi, săniuţă, bob, patinaj, snowbord); 

 turismul în staţiunile balneo-climaterice reprezintă un sector major în cadrul 

industriei turistice româneşti, datorită particularităţilor să le specifice. Este cunoscut că aproape o 

treime din apele termale şi minerale de care beneficiază Europa este concentrată în România, iar 

efectele acestora pentru sănătate au fost atestate de-a lungul secolelor; 

 turismul cu caracter special: vânătoare şi pescuit sportiv, congrese, conferinţe. 

 

În continuare se mai pot menţiona, tot după caracteristicile socio-economice ale 

cererii şi ale clientelei şi: 

 turismul politic ia în considerare participarea la evenimentele politice însemnate sau la 

sărbători naţionale. Afilierea la anumite ideologii poate fi, de asemenea, o atracţie pentru 

călătorie. Astfel o derivată de la forma politică este cea guvernamentală (aproximativ 6-8% din 

călătoriile internaţionale sunt realizate de oficialităţi politice) 
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 turismul urban se referă în general la petrecerea timpului liber sau a vacanţelor în 

oraşe pentru vizitarea acestora sau pentru desfăşurarea unor activităţi diverse cum sunt 

vizionarea de spectacole, expoziţii etc. Datorită acestei accepţiuni el are o sferă de cuprindere 

extrem de largă şi deci este destul de dificil de particularizat în raport cu alte forme de turism. De 

regulă proporţia turismului urban intern deţine cote superioare celui internaţional. La toate 

acestea este necesar de adăugat că circa 80% din vizitele la oraş reprezintă turism urban pur iar 

20% este turism complementar, vizitarea zonelor urbane fiind asociată altor forme de petrecere a 

vacanţei (litoral, munte, circuite).  

 Turismul rural reprezintă una din cele mai reuşite soluţii în ceea ce priveşte 

armonizarea cerinţelor turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile şi se 

defineşte în sens larg prin dorinţa de a petrece vacanţa în mijlocul naturii, de întoarcerea la viaţa 

şi obiceiurile tradiţionale. Se ştie însă că sfera de cuprindere turismului rural este destul de largă, 

iar acesta se referă la toate activităţile ocazionate de petrecerea unei perioade de timp 

determinate în mediul rural, mijlocul de cazare fiind fie gospodăria ţărănească, fie echipamente 

turistice generale cum sunt hanurile, hotelurile, popasuri. Agroturismul pe de altă parte este mai 

strict din punctul de vedre al condiţiilor ce se impun pentru petrecerea vacanţei şi presupune 

şederea în locuinţa ţărănească, consumarea de produse agricole şi participarea într-o anumită 

măsură la activităţile agricole specifice. Indiferent despre ce tip de turism este vorba, conţinutul 

activităţii turistice rurale se circumscrie coordonatelor: spaţiu rural, locuitori ce păstrează 

anumite tradiţii, obiceiuri şi produse agroalimentare consumate de turişti cu prilejul şederii în 

gospodăria țărănească; 

 Agroturismul presupune şederea în gospodăria ţărănească – pensiune, fermă – 

consumarea de produse agricole din gospodăria respectivă şi participarea, într-o măsură mai 

mare sau mai mică, la activităţile agricole specifice. 

 Turismul cultural presupune vizitarea, în scopul să tisfacerii nevoilor culturale şi 

spirituale, a monumentelor de artă şi arhitectură, locurilor istorice, muzeelor, galeriilor de artă. 

Turismul cultural, prin natura motivelor sale, prin locul de desfăşurare şi modul de organizare, se 

integrează celui urban şi se interferează – în acest perimetru – cu cel de loisir şi cel de afaceri. 

Produsul turistic cultural se constituie prin sinteză a două grupe distincte de elemente: cele 

culturale – dorinţă, obiectiv, ghid şi cele turistice – mijloace de transport, de primire, de găzduire 

şi de alimentaţie 

 Faţă de cele prezentate, mai există şi alte forme de turism care răspund, prin 

caracteristicile lor, atributului de modern (ex. Croazierele) sau cerinţele unui turism durabil (ex. 

Turismul în parcuri şi rezervaţii) 

 

 După caracteristicile geografice ale zonelor în care sunt amplasate şi de categoria 

valorilor turistice existente, satele turistice se grupează în: 

 etnofolclorice 

 de creaţie artistică şi artizanală 

 peisagistice şi climatice  

 viti-pomicole 

 pescăreşti şi vânătoreşti 

 pastorale 

 pentru practicarea sporturilor de iarnă 
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 după vârsta participanţilor:  

•  turismul pentru preşcolari; 

•  turismul pentru elevi; 

•  turismul pentru tineret (18-31 ani); 

•  turismul pentru adulţi (31-60 ani); 

•  turismul pentru vârsta a III-a 

Formele de turism prezentate oferă o imagine a complexităţii activităţii, a proprietăţii 

serviciului turistic de a se particulariza în raport cu specificul cerinţelor fiecărui turist sau grup 

de turişti, a varietăţii problemelor ce trebuie soluţionate de organizatorii de turism. 

 

Delimitarea formelor de turism este deosebit de importantă din punct de vedere teoretic și 

practic oferă elemente de fundamentare ştiinţifică a deciziilor cu privire la dezvoltarea şi 

diversificarea ofertei turistice, alinierea ei la modificările intervenite în structura cererii. 

La fel ca şi circulaţia internaţională a bunurilor substanţiale, circulaţia turistică cuprinde o 

diversitate de produse, grupate în forme de turism-clase categoriile tipice activităţii turistice. 

Circulaţia turistică de concretizează către anumite bazine turistice. La scară europeană ţările se 

împart în două mari grupe: ţări preponderent emiţătoare de turişti-ţările nordice şi ţări 

preponderent receptoare de turişti-cele sudice. 

Aceste forme de turism s-au delimitat ca o rezultantă a preocupării de clasificare, după 

anumite criterii, a circulaţiei turistice pornind de la complexitatea şi eterogenitatea acesteia şi de 

la varietatea posibilităţilor de acces a consumatorilor la produsul turistic.  

Delimitarea clară a conţinutului fiecărei forme de turism prezintă importanţă pentru 

identificarea comportamentului vizitatorului în materie de consum şi cheltuieli şi a 

responsabilităţilor şi obligaţiilor organizatorilor de vacanţe (agenţiile de voiaj şi touroperatori în 

speţă) sau a prestatorilor de servicii cum sunt societăţile de transport, hoteluri, restaurante etc. 

În general forma de turism poate fi definită prin aspectul concret pe care îl are asocierea 

serviciilor de transport, de cazare, alimentaţie şi agrement care constituie produsul turistic, 

precum şi modalitatea de comercializare a acestuia. 

Există numeroase modalităţi de clasificare a acestor forme de turism, conform experienţei 

internaţionale, între acestea enumerându-se următoarele: 

 motivul de călătorie 

 gradul de mobilitate a turistului  

 originea sa  

 periodicitatea plecărilor în vacanţă 

 caracterul voiajelor 

 modalitatea de comercializare  

 

Formele fundamentale ale turismului modern 
 

Turismul intern şi internaţional reprezintă două forme de exprimare ale aceluiaşi 

fenomen, raportul dintre ele fiind net în favoarea celui intern, cu valori diferite de la ţara la ţară. 

În cazul ţărilor bogate din punct de vedere al patrimoniului turistic precum Franţa, Italia, Spania, 

turismul intern deţine 70-80 % din totalul vacanţelor, iar în ceea ce priveşte cele mai puţin dotate 

ca Germania, Olanda proporţia turismului intern este ceva mai redusă aproximativ 60 % (în 

România raportul a fost de 50 %) 

Urmărind curentele turistice internaţionale care se produc într-o zonă delimitată ca 

suprafaţă, se poate reda următoarea clasificare a turismului internaţional: 
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 turism receptor (de primire sau pasiv) care înregistrează sosirile cetăţenilor străini într-

o ţară dată, aceştia având domiciliul permanent în ţara emitentă. Turismul receptor reprezintă 

pentru ţara primitoare o sursă de încasări valutare deosebit de importantă 

 turismul emiţător (de trimitere sau activ) reprezentând acea parte a turismului 

internaţional care înregistrează plecările cetăţenilor unei ţări în străinătate 

Raportul dintre numărul plecărilor şi cel al sosirilor de turişti în şi din străinătate 

determină situarea unei ţării într-o categorie sau alta, iar din punct de vedere economic 

influenţează aportul de valută al activităţii turistice şi implicit echilibrul balanţei de plăţi. 

Unul din cele mai complexe şi mai de importanţă majoră criterii de clasificare a formelor 

de turism este tipul de comercializare al vacanţelor, de angajare şi de plată a prestaţiei turistice. 

Astfel turismul poate fi: 

 neorganizat sau pe cont propriu 

 organizat 

 mixt 

Turismul neorganizat, sau pe cont propriu nu presupune angajarea anterioară a unor 

prestaţii turistice. Vizitatorul hotărăşte singur destinaţia, duratei deplasării, perioadei de realizare 

a acestora, mijlocul de transport etc. 

Această formă este practicată în mod deosebit de turiştii experimentaţi, automobilişti şi 

de persoanele cu venit mare, costul fiind superior celui din cadrul turismului organizat. În ţările 

cu o bogată tradiţie turistică, unde există deja o bună infrastructură turistică şi o informare 

adecvată a vizitatorilor, turismul pe cont propriu reprezintă cea mai întâlnită formă practicată; în 

ţările vest-europene aproximativ 70 % din fluxul turistic. 

Turismul organizat a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a fost amplificat în mod 

accentuat în epoca contemporană; este o alternativă pentru persoanele cu venituri mici, care în 

vederea unui consum turistic minim, achită un preţ global unui comerciant care organizează 

voiajul. 

Avântul turismului organizat are drept fundament avantajele pe care le prezintă atât 

pentru organizator, care obţine un profit din activitatea depusă, cât şi pentru turişti, prin nivelul 

de preţ mult mai accesibil, ambianţa pe care o creează, certitudinea consumului etc.  

Se caracterizează prin angajarea anticipată a prestaţiei, respectiv a tuturor sau a 

principalelor servicii legate de călătorie şi sejur. Această angajare se realizează prin intermediul 

contractelor sau a altor tipuri de înţelegeri convenite între turist şi agenţia de voiaj sau alţi 

organizatori de vacanţe. În aceste înţelegeri sunt înscrise serviciile solicitate şi oferite, condiţiile 

de plată alte obligaţii ale părţilor implicate. 

Totuşi mobilitatea scăzută a turistului, cât şi rigiditatea cantitativ-calitativă şi structurală a 

consumului, au determinat o anumită plafonare în evoluţia acestei forme de turism şi apariţia 

turismului semiorganizat care combină avantajele celorlalte două. 

În această situaţie o parte a serviciilor (mai ales cazarea şi demipensiunea) este angajată 

în prealabil, iar alte servicii sunt obţinute direct pe măsura derulării călătoriei-servicii de 

transport şi agrement în speţă. 

Toate formele turistice detaliate mai sus se adresează în mod echivalent grupurilor de 

turişti sau persoanelor individuale; ca urmare aplicarea lor în practică se exprimă la rândul ei, 

printr-o mare diversitate. 

Sub aspectul avantajelor şi dezavantajelor se pot sublinia următoarele aspecte: turismul 

organizat şi cel semiorganizat oferă posibilitatea unei planificări a acţiunilor anterioare voiajului, 
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asigurând utilizarea raţională a capacităţii de cazare şi mijloacelor de transport, o mai bună 

evaluare a resurselor de muncă, inclusiv certitudinea încasărilor.  

Totodată cu ajutorul acestor forme se stimulează mişcarea turistică în ansamblu, se 

atenuează caracterul sezonier al manifestării cererii. Din punctul de vedere al turistului, opţiunea 

pentru un sejur organizat înseamnă certitudinea primirii condiţiilor de confort promise, a 

serviciilor corespunzătoare-respectiv o prioritate în obţinerea acestora, bună gospodărire a 

bugetului de vacanţă. 

Principalele dezavantaje ale turismului organizat şi într-o anumită măsură a celui 

semiorganizat, ia formă pentru organizatorul de vacanţe sau cel ce prestează serviciile, în 

încasări pe zi-turist mai reduse datorită sistemului de facilităţi practicate, cu obligativitatea 

respectării a condiţiilor contractuale. În ceea ce priveşte turistul, solicitarea unui aranjament 

organizat îi îngrădeşte libertatea de mişcare în sensul acceptării şi participării la un program ce 

nu răspunde în totalitate dorinţelor să le şi al îndeplinirii unor cerinţe legate de modalităţile de 

plată. 

Turismul pe cont propriu reprezintă în special pentru prestatorii de servicii avantajul 

unor încasări medii pe zi-turist mai mari ca urmare a eliminare a sistemului de reduceri dar şi 

diversităţii serviciilor, mai ales cele complementare, cerute de turişti. Această formă asigură în 

acelaşi timp valorificarea mai bună a potenţialului turistic, prin orientarea turiştilor către toate 

zonele de atracţie, pentru vizitator fiind create condiţii de organizare a vacanţei după bunul plac, 

fapt ce duce la o mai bună mobilitate a cestuia precum şi vizitarea unor mai multe locuri într-un 

spaţiu mai scurt. Totuşi există şi inconveniente care decurg din sezonalitatea accentuată a 

manifestării cererii şi a exprimării ofertei – de aici apare şi o suprasolicitare în anumite perioade 

a bazei materiale a turismului (capacităţi de cazare, alimentaţie, agrement, mijloace de transport) 

cu efecte negative asupra economiei. Din punctul de vedere al turistului apare imposibilitatea să 

tisfacerii cererii sau al să tisfacerii ei la nivel redus. În plus această ofertă trebuie să acopere în 

paralel şi cerinţele turismului organizat, acesta având de obicei prioritate. 

Cu toate aceste lipsuri – inclusiv preţul mai ridicat – turismul pe cont propriu cucereşte 

noi segmente de consumatori fapt datorat dorinţei tot mai puternice a vizitatorilor de călători 

individual, de a-şi plănui singuri voiajul, de nu fi obligaţi să respecte un program prestabilit. De 

asemenea creşterea gradului de dotare cu automobile şi echipament pentru turism ca şi a 

experienţei turiştilor acţionează în sensul creşterii ponderii turismului pe cont propriu. 

Pe de lată parte însă, creşterea preocupării organizatorilor de vacanţe pentru diversificarea 

ofertei de programe, cu scopul elasticizării acestora şi apropierea de gusturile şi preferinţele 

clienţilor s-au, materializat în creşterea interesului în materie de forme organizate, este drept în 

ritm mai lent. 

O altă clasificare a turismului este cea după gradul de mobilitate a turistului. Turismul 

intern sau internaţional poate să-şi să tisfacă cererea de servicii turistice fie rămânând un timp cu 

durată variabilă într-o zonă turistică ceea ce adus la definirea noţiunii de turism de sejur, cu un 

gard de mobilitate redus, fie sub forma unor de plasări continue, pe itinerare stabilite în prealabil 

sau ocazional, cu opriri şi rămâneri scurte în diferite localităţi de pe traseele traversate, ceea ce a 

dus la turismul itinerant, cu un grad de mobilitate ridicat. 

Turismul de sejur după utilizarea timpului disponibil pentru călătorii se împarte astfel: 

– turismul de sejur scurt care cuprinde turiştii ce se deplasează pe o durată scurtă de timp 

(maxim o săptămână) reprezentativ este aici turismul de weekend 

– turismul de sejur mediu care cuprinde turiştii a căror şedere într-o zonă nu depăşeşte 30 

zile, perioadă ce coincide cu durata concediilor plătite. Este cel mai practicat, fiind unul de masă, 
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lucru datorat disponibilităţii de perioade limitate de timp liber a populaţiei, însă are un caracter 

sezonier accentuat 

– turismul de sejur lung este alcătuit din cei ce au o durată de şedere mai mare de 30 zile. 

Această formă turistică deţine trăsături tipologice bine conturate pentru că presupune că cei ce 

călătoresc au depăşit deja vârsta muncii active – pensionarii, sau cei ce deţin venituri ridicate şi 

îşi pot permite să se bucure de perioade mai lungi de vacanţă; tot aici se poate integra într-o 

anumită măsură şi turismul de tineret deoarece elevii, spre exemplu au vacanţe de mai mult de 

o lună 

În cazul turismului internaţional se desprinde şi turismul de tranzit, noţiune strâns legată 

de traversarea unor ţări cu oprire sau fără pentru a ajunge la nişte destinaţii anumite. 

Deoarece turistul devine tot mai mobil se tinde către un turism de vizitare în acre 

programul cuprinde vizitarea într-o singură vacanţă a mai multor localităţi sau ţări. 

Din punctul de vedere al frecvenţei, se distinge turism continuu (pe întreaga perioadă a 

anului calendaristic; turism balnear, cultural sau de afaceri) şi turism sezonier care se împarte 

în: 

 turism de iarnă care conţine două caracteristici distincte, după motivul pentru care se 

face deplasarea: turismul pentru zăpadă şi cel pentru soarele şi căldura căutată şi în timpul iernii 

 turismul de vară care are loc în perioadele calde ale anului. Se deosebeşte de celelalte 

prin fluxuri masive cu o mare diversificare în ceea ce priveşte tipologia turiştilor şi produselor 

turistice, având îndeosebi un caracter de masă 

 turismul de circumstanţă este de obicei un turism localizat în timp şi spaţiu cu fluxuri 

limitate ca durată generate de anumite evenimente specifice sau de diferite festivităţi 

Folosind drept criteriu de clasificare tipul mijlocului de transport ce se utilizează în 

efectuarea călătoriei, formele de turism se pot grupa în: 

 drumeţie cuprinzând deplasările pedestre cu scop recreativ şi de 

îngrijire a sănătăţii, excursiile montane etc.  

 turismul rutier – cicloturismul, motociclismul respectiv 

automobilismul  

 turismul feroviar – una din cele mai vechi forme de călătorie 

practicate 

 turismul naval – croaziere, turismul nautic – excursii cu caiac, 

bărci cu motor pe diferite trasee fluviale 

 turismul aerian – practicat pe distanţe lungi şi foarte lungi 

 

În practică activităţii turistice au apărut şi sunt în uz din ce în ce mai des combinaţiile de 

diferite forme de transport tip „FLY AND DRIVE– rent a car”, sau croaziere fluviale cu 

returnarea turiştilor pe cale aeriană ce dovedeşte multitudinea mijloacelor de transport. 

Având în vedere că turismul are mai tot timpul un caracter activ, el se practică în funcţie 

de anumite motivaţii, de cele mai multe ori având amprente tipic individuale. 

Motivaţia este un criteriu deosebit de important în ceea ce priveşte departajarea formelor 

turistice: 

 turismul de agrement, practicat de călătorii care caută să profite de frumuseţile naturii, 

locuri şi obiceiuri noi etc., formă ce se interferează cu turismul cultural – atribut ce se poate 

oferi oricărei forme de turism care depăşeşte sfera odihnei, distracţiei sau sportului şi trebuie să 

îndeplinească trei condiţii: să fie determinat de dorinţa de cunoaştere, să aibă loc consumul unui 
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produs cu tipologie culturală, să presupună intervenţia unui mediator – persoană, document scris, 

material audio-vizual, care să pună în valoare, să realizeze produsul cultural  

 turismul religios ce constă în pelerinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult  

 turismul de odihnă şi recreere, de refacere a psihicului şi tonusului pierdut pe 

perioada anului, pe fondul agitaţiei urbane 

 turismul de tratament şi cură balneomedicală și climaterică, practicat încă din 

antichitate cu scop de refacere a sănătăţii – sub prisma perioadelor viitoare, ca urmare a creşterii 

longevităţii, această formă de turism se va dezvolta considerabil, având ca obiect nu numai 

tratamentul balnear propriu zis, ci şi tratamente profilactice aplicate persoanelor active de vârstă 

medie şi peste medie 

 turismul sportiv este o formă a celui de agrement, pondera cea mai însemnată 

ocupând-o sporturile nautice de vară, cele de iarnă, pescuitul sportiv, dar şi alte manifestări 

sportive ocazionale. 

 Unii organizatori de turism includ în această categorie şi voiajorii ce vin ca spectatori la 

diferite spectacole sportive, de fapt turismul sportiv reprezintă redarea unor posibilităţi de 

agrement pentru cei ce îşi petrec vacanţa într-o anumită zonă. 

O serie de forme de turism nu mai puţin importante, dar mai puţin întâlnite sunt şi cele ce 

urmează: turism de cumpărături – ce rezidă în deplasările ocazionale în alte localităţi cu 

dorinţa de a cumpăra diferite produse, turismul tehnic şi ştiinţific, de business – se referă la 

vizitarea cu caracter documentar a unor obiective industriale sau agricole, târguri și expoziții, 

conferințe, simpozioane etc. 

În funcţie de caracteristicile socioeconomice ale cererii şi ale clientelei o clasificare a 

formelor turistice se face în felul următor: 

 turism particular ce se referă la cei ce călătoresc pe cont propriu şi este tipic 

segmentelor de populaţie cu venituri ridicate care au experienţă în domeniul călătoriei şi care 

sunt dispuşi să îşi asume anumite riscuri. Aceştia însă manifestă o mai mare exigenţă în ceea ce 

priveşte calitatea şi diversitatea serviciilor oferite, identificându-se chiar cu turismul de lux. 

Această formă a luat proporţii odată cu dezvoltarea circulaţiei turistice şi reprezintă acum mai 

mult de jumătate din întregul volum de activităţi turistice. 

 turismul social mizează pe promovarea unui sistem de facilităţi cum sunt reducerile de 

tarife, acordarea de subvenţii. Prin caracteristicile să le turismul social asigură accesul la 

vacanţele unor categorii defavorizate ale populaţiei având chiar un rol de protecţie socială. O 

definiţie a turismului social este prezentată de W. Hunziker: „acel turism care se caracterizează 

prin faptul că este practicat de cercuri cu putere de cumpărare mică şi că este facilitat prin 

prestaţii cu totul speciale, uşor de recunoscut ca atare”. Acesta însă, nu trebuie confundat cu 

turismul de masă, el fiind doar integrat acestuia, piaţa ţintă fiind alcătuită din populaţia care are 

venituri modeste, iar o parte a cheltuielilor sunt finanţate de sindicate, case de asigurări sociale 

etc. 

 turismul de tineret este o formă particulară a turismului social care prin facilităţile 

acordate acestui segment al populaţiei încurajează dezvoltarea călătoriilor, cu scopuri instructiv-

educative.  

 turismul de afaceri şi congrese este un ansamblu de călătorii care sunt organizate de 

companii şi administraţii publice în interes profesional pentru personalul propriu. 

Activitatea turistică, datorită complexităţii şi multiplelor abordări pe care le suportă, se 

mai poate clasifică şi în funcţie de următoarele criterii: 
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A) după motivele călătoriei.  

•  loisir, recreere şi vacanţă (odihnă); 

•  vizite la rude şi prieteni; 

•  afaceri şi motive profesionale; 

•  tratament medical; 

•  religie/pelerinaje; 

•  alte motive. 

 

B) după gradul de mobilitate al turistului di stingem:  

•  turismul de sejur (lung/rezidenţial; mediu; scurt). 

•  turismul itinerant (de circulaţie); 

•  turism de trenzit 

 

C) în funcţie de caracteristicile sociale şi economice ale cererii 

•  turismul particular; 

•  turismul social; 

•  turismul de masă. 

 

D) după modul de angajare al prestaţiilor turistice distingem:  

•  turismul organizat; 

•  turismul neorganizat; 

•  turismul mixt. 

 

E) după vârsta participanţilor:  

•  turismul pentru preşcolari; 

•  turismul pentru elevi; 

•  turismul pentru tineret (18-31 ani); 

•  turismul pentru adulţi (31-60 ani); 

•  turismul pentru vârsta a III-a-saga. 

 

Turismul pentru relaxare şi odihnă. Turismul de recreere a fost asociat cu Revoluţia 

Industrială din Marea Britanie – prima ţară din Europa care a promovat turismul de recreere 

şi odihnă pentru lucrătorii din industrie al cărui număr era în creştere în acea perioadă. Iniţial, 

acesta era destinat deţinătorilor de mijloace de producţie, oligarhiei economice, comercianţilor şi 

proprietarilor de fabrici. Aceştia reprezentau nouă clasă de mijloc. Cox&Kings a fost prima 

companie turistică oficială înfiinţată în 1758. Originea britanică a acestei noi industrii este 

reflectată şi de denumirile utilizate. În Nice, Franţa, una dintre primele staţiuni de pe riviera 

franceză ce s-a impus de-a lungul timpului, promenada poartă şi astăzi numele de „Promenadă 

Englezilor „, iar în multe alte staţiuni istorice din Europa continentală, hoteluri vechi, de 

rezonanţă, sunt denumite Bristol/Carlton/Majestic, ceea ce reflectă dominanţa de început a 

clienţilor englezi. Mulţi dintre turiştii atraşi de turismul de odihnă călătoreau la tropice, atât în 

perioada de iarnă cât şi în cea de vară. Locurile cele mai vizitate erau: Mexic, Bali în Indonezia, 

Brazilia, Cuba, Republica Dominicană, Malaezia, insulele din Polinezia, Queensland din 

Australia, Tailanda, Florida şi Hawaii din Statele Unite ale Americii. 

Turismul de iarnă. Staţiunile turistice de schi cele mai renumite se află în ţări din 

Europa (Austria, Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Islanda, Italia, Norvegia, Polonia, 
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Republica Cehă, România, Suedia, Slovacia, Spania), Statele Unite ale Americii, Noua 

Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Chile şi Argentina. 

Turismul de masă. Turismul de masă s-a dezvoltat datorită progreselor tehnologice, 

permiţând transportul unui număr mare de persoane într-un timp scurt către locuri de interes 

turistic, astfel încât din ce în ce mai mulţi oameni s-au putut bucura de petrecerea timpului liber 

în respectivele localităţi sau staţiuni. În Statele Unite ale Americii, primele staţiuni litorale în 

stil european au fost amenajate în Atlantic City, New Jersey şi Long Island, New York. În 

Europa continentală, printre primele staţiuni s-au numărat: Ostend, devenită populară datorită 

locuitorilor oraşului Brussels; Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) and Deauville (Calvados) 

pentru parizieni; şi Heiligendamm, fondată în 1793, ca primă staţiune de litoral pe malul Mării 

Baltice. 

Turismul de nişă. Turismul adjectival se referă la numeroasele forme de turism de nişă 

sau de specialitate care s-au afirmat de-a lungul anilor, fiecare definită fiind de propriul său 

adjectiv. Multe dintre ele s-au impus datorită industriei turistice şi universităţilor de profil. 

Altele avansează concepte care pot fi sau nu acceptate de publicul larg. Exemple ale celor mai 

cunoscute dintre pieţele turismului de nişă sunt: 

 

 Agroturismul 

 Turismul Culinar 
 Turismul Cultural 
 Ecoturismul 
 Turismul Extrem 
 Geoturismul 
 Turism patrimonial sau cultural-patrimonial 

 Turismul destinat persoanelor cu orientări sexuale diferite 
 Turismul Medical 
 Turismul Nautic 
 Turismul Pop 
 Turismul Religios 
 Turismul Spaţial 
 Turismul în zone de război 
 Turismul în natură pentru cei interesaţi de faună şi floră 

 Turismul subacvatic pentru pasionaţii de scufundări 

 

Ecoturismul. Ecoturismul, cunoscut şi sub denumirea de turism ecologic, se referă la 

turismul în zone fragile, sălbatice, de obicei protejate care încearcă să aibe un impact minor şi să 

se menţină la o scară redusă. Acest tip de turism este util în educarea turiştilor şi în găsirea 

fondurilor pentru conservare, aduce avantaje economiei şi politicii locale şi încurajează 

respectul pentru alte culturi şi pentru drepturile omului. 

Turismul pentru păturile sărace (pro-poor tourism). Turismului potenţial ce trebuie să 

ajute masele foarte sărace din ţările în curs de dezvoltare i se acordă o atenţie sporită de către 

cei implicaţi în dezvoltare, materializându-se atât prin proiecte mici ale comunităţilor locale cât 

şi prin abordări ale Ministerelor de Turism care vizează să atragă un număr important de turişti. 

Cercetările efectuate de Institutul Internaţional de Dezvoltare (Overseas Development 

Institute) au condus la concluzia că nu este o metodă bună de a-i ajuta pe cei săraci, pentru că 

aceştia nu beneficiază de aceste sume decât în proporţie de 25%, sau în unele cazuri mult mai 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Cehã
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Zeelandã
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Zeelandã
http://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chile
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transport
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sta?iune&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=European&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atlantic_City
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
http://ro.wikipedia.org/wiki/Long_Island
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_York
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ostend
http://ro.wikipedia.org/wiki/Brussels
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://ro.wikipedia.org/wiki/Deauville
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calvados
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Heiligendamm&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Baltică
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Baltică
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_de_ni?ă&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Specialitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adjectiv
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_turistică&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Concept
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Public&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Agroturism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Culinar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Cultural&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoturism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Extrem&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoturism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Patrimonial&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_pentru_Gay&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_pentru_Gay&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Medical&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Nautic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Pop&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Religios&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_Spa?ial&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_în_zone_de_rãzboi&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismul_în_naturã&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://ro.wikipedia.org/wiki/Flora
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turism_subacvatic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scufundare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scufundare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoturism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Turism_ecologic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_protejate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conservare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Economie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Politică
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultură
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pro-poor_tourism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=?ări_în_curs_de_dezvoltare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutul_Interna?ional_de_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Overseas_Development_Institute&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Overseas_Development_Institute&action=edit&redlink=1


 210 

puţin. Exemple de succes, când banii au ajuns într-adevăr la cei săraci, au existat totuşi: căţărarea 

pe munţi în Tanzania sau turismul cultural din Luang, Prabang, Laos. Pentru ca turismul „pro-

poor” să-şi atingă scopul şi ca banii să ajungă într-adevăr în buzunarele celor nevoiaşi, turiştii 

trebuie să facă efortul de a utiliza moneda locală, astfel localnicii îşi vor dezvolta abilităţile şi 

contractele exclusive nu vor mai domina sectorul. 

Turismul de recesiune. Turismul de recesiune este o tendinţă în turism, care a evoluat ca 

urmare a crizei economice mondiale. Identificată de antrepenorul american Matt Landau 

(2007), turismul de recesiune se defineşte prin low-cost, experienţe de o valoare deosebită ce iau 

locul vacanţelor populare de altă dată. Locuri de interes deosebit pentru turismul de recesiune au 

cunoscut un boom în timpul recesiunii datorită atât nivelului de trai relativ scăzut şi pieţei 

mondiale a muncii în declin. 

Turismul medical. Când există o diferenţă de preţ semnificativă între ţări pentru o 

anumită procedură medicală mai ales în Asia de Sud-Est, India, Europa de Est şi unde există 

regulamente diferite, referitor la proceduri medicale particulare (ex: stomatologie), turismul în 

vederea obţinerii respectivelor avantaje băneşti sau pentru a beneficia de regulamentele în cauză 

este adesea definit drept „turism medical”. 

Turismul educaţional. Turismul educaţional dezvoltat datorită creşterii popularităţii 

învăţării şi predării de cunoştinţe care să amelioreze gradul de competenţă tehnică în afara sălii 

de clasă. În turismul educaţional, principala ţintă a turului sau vizitei într-o altă ţară este de a 

studia despre cultură, sau de a munci pentru a aplica teoria învăţată (Programe de Training, 

Programe Educaţionale). 

Turismul creativ. Turismul creativ a existat ca o formă a turismului cultural încă de la 

începuturile turismului. Rădăcinile lui europene datează de pe timpul turului numit „Grand 

Tour „, când tinerii din familiile înstărite călătoreau în scopul experimentării în plan educaţional. 

Recent, turismul creativ a fost definit de către Crispin Raymond şi Greg Richards, care ca 

membri ai A.T.L.A.S. (Association for Tourism and Leisure Education) au condus o serie de 

proiecte pentru Comisia Europeană, incluzând turismul cultural şi profesional, cunoscute sub 

numele de turism sustenabil. Ei au definit „turismul creativ” ca turism ce se referă la 

participarea activă a turiştilor în cultura comunităţii gazdă, prin seminare interactive şi 

experimente de învăţământ informal. În acelaşi timp, conceptul de turism creativ a fost preluat 

de organizaţii prestigioase precum UNESCO, care prin programul Creative Cities Network, a 

promovat turismul creativ ca pe o experienţă susţinută, autentică care angajează o cunoaştere 

activă a trăsăturilor culturale specifice ale unei destinaţii turistice. Recent, turismul creativ a 

câştigat popularitate ca formă a turismului cultural care implică participarea turiştilor în 

cultura comunităţii gazdă pe care o vizitează. Multe ţări oferă exemple ale dezvoltării acestui tip 

de turism (Marea Britanie, Bahamas, Jamaica, Spania, Italia, Noua Zeelandă). 

Turismul „negru”. O zonă emergentă care captează un interes deosebit a fost 

identificată de către Lennon şi Foley (2000) ca „turism negru”. Acest tip de turism implică 

vizitarea unor locuri „negre”, cum ar fi câmpuri de luptă, locuri unde s-au petrecut crime 

oribile sau acte de genocid (lagăre de concentrare). Turismul negru rămâne un turism de nişă, 

animat de diferite motivaţii, cum ar fi cel de deplângere a victimelor, comemorare, curiozitate 

macabră sau chiar amuzament. Îşi are originile în bâlciurile şi târgurile de altă dată.  

Turismul sportiv. Din anii ’70 pachetele de turism sportiv au devenit din ce în ce mai 

populare. Evenimente cum sunt Cupa Mondială de rugby şi fotbal au dat posibilitatea 

agenţiilor de voiaj să obţină drept de vânzare asupra unui anumit număr de bilete pe care le-au 

comercializat în pachete unde au fost incluse zborul, hotelul şi excursia. 
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Alte forme de turism 

 

În 1941, Hunziker şi Krapf au definit turismul ca „sumă a fenomenelor şi relaţiilor ce 

provin din călătoriile şi şederile non-rezidenţilor, atâta timp cât ele nu conduc la stabilire 

permanentă şi nu au legătură cu nici un fel de activitate remunerată.” În 1981, Asociaţia 

Ştiinţifică Internaţională de Experţi în Turism a definit turismul ca fiind activităţi particulare 

selectate benevol şi manifestate în afara zonei de rezidenţă. 

În anul 1994, Naţiunile Unite în Recomandări privitoare la Statistică în Turism 

(Recommendations on Tourism Statistics) a clasificat formele de turism în funcţie de mai multe 

criterii care influenţează aspectele fenomenului turistic: 

Distanţa – impune trei variante de practicare: turismul de distanţă mică, turismul de 

distanţă mare şi turismul de distanţă foarte mare. 

Turismul de mică distanţă se limitează la deplasări scurte, cu o durată de câteva ore până 

la 1 – 2 zile la sfârşitul săptămânii, dar şi în intervalul de câteva ora de la sfârşitul fiecărei zile, în 

zona periurbană, în păduri, marginile apelor, pajiştile sau poienile, în timpul verii şi iarna. 

Turismul la distanţă mică este foarte sensibil la factorii climatici, vremea frumoasă fiind o 

condiţie esenţială a desfăşurării lui. 

De asemenea are un caracter de masă şi o eficienţă economică rezultată din servicii. 

Turismul de distanţă mare cuprinde activităţile desfăşurate în afara zonei periurbane sau a 

localităţii de reşedinţă, cu mijloace de transport moderne. Presupune deplasări de sute de 

kilometri şi o durată medie sau lungă. Predomină turismul cultural şi de îngrijire a sănătăţii. Din 

punct de vedere al provenienţei turiştilor este un turism mixt, intern şi internaţional şi antrenează 

mase largi de persoane în fluxuri orientate spre regiuni sau obiective atractive. 

Turismul la distanţă foarte mare se desfăşoară la nivel continental, în interiorul unei ţări 

cu o suprafaţă mare (Canada, S.U.A., Brazilia, China). Este practicat de un număr limitat de 

persoane, cu venituri medii şi utilizând mijloace de transport rapide sau foarte convenabile. Sunt 

vizitate resurse şi infrastructuri turistice de marcă (Hawaii, Florida, Coasta de Azur). Eficienţa 

acestei forme este foarte ridicată datorită preţurilor foarte mari ale serviciilor şi produsului 

turistic în general. 

Durata – călătoriei sau sejurului are trei forme de turism: 

Turismul de scurtă durată (1 – 3 zile), specific sfârşitului de săptămâna sau unor mici 

intervale din concediul anual. Predomină în zona periurbană şi antrenează cele mai largi grupe de 

populaţie. Prin recurgerea la mijloace moderne de transport acest turism se poate practica la 

distanţe mari în weekend, în mod recreativ sau cultural. 

Turismul de durată medie corespunde concediului anual, iar deplasările se realizează la 

distanţe mari şi foarte mari, cum ar fi croazierele. 

Turismul de durată lungă, peste 30 de zile, este specific grupelor de populaţie cu un timp 

liber extins. Predomină turismul curativ, de vizitare a rudelor şi prietenilor. 

Provenienţa turiştilor – se individualizează două forme de turism: intern şi internaţional. 

Turism intern se desfăşoară în interiorul graniţelor politico – administrative ale unei ţări. 

Aceasta reprezintă marea majoritate a turiştilor ce vizitează anual ţara respectivă (85% Anglia, 

30% Franţa). 

Turismul internaţional (emiţător sau receptor), presupune desfăşurarea activităţilor de 

turism dincolo de hotarele ţării de provenienţă a turiştilor. Are un rol foarte important în balanţa 

economică a unor multor ţări (Spania, Austria, Elveţia). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hunziker
http://ro.wikipedia.org/wiki/Krapf
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Non-rezident&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Activitate_remunerată&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia?ia_?tiin?ificã_Interna?ionalã_de_Exper?i_în_Turism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia?ia_?tiin?ificã_Interna?ionalã_de_Exper?i_în_Turism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia?ia_?tiin?ificã_Interna?ionalã_de_Exper?i_în_Turism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Reziden?ă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Na?iunile_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Canada
http://ro.wikipedia.org/wiki/S.U.A.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Brazilia
http://ro.wikipedia.org/wiki/China
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hawaii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Florida
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coasta_de_Azur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Weekend
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Croazieră&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran?a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elve?ia
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Turismul internaţional presupune o infrastructură și servicii de înalta calitate, fiind foarte 

sensibil la propaganda turistică şi stabilitatea politică generală. 

Numărul practicanţilor – există turismul individual şi turismul de grup. 

Turismul individual este practicat de o anumită categorie de persoane cu venituri mai 

mari şi în posesia unui mijloc de transport propriu, ceea ce le asigură o independenţă totală de 

deplasare. Turistul se preocupă personal de organizarea şi efectuarea excursiei, reducându-se 

confortul dar având posibilităţi să-şi modifice traseul şi opţiunile de parcurs. Se distinge de 

asemenea, turistul izolat, care călătoreşte de unul singur şi turistul individual care interprinde 

călătoria cu membrii familiei sau un grup restrâns de prieteni. 

Turismul în grup se caracterizează prin neimplicarea turiştilor în planificare şi organizare, 

turiştii beneficiază de tarife mai reduse prin facilităţi de ordin social, antrenează categorii diverse 

ale populaţiei. 

Gradul de organizare – activităţile turistice pot fi continue, sezoniere sau de 

circumstanţă. 

Turismul continuu este definit prin luarea în considerare a particularităţilor de funcţionare 

a infrastructurii şi nu opţiunile practicanţilor (prezenţa unor baze turistice utilizate în tot timpul 

anului din marile oraşe, din nodurile principale de transport sau de-a lungul unor importante 

artere de circulaţie. 

Turismul sezonier este specific latitudinilor mijlocii, cu două sezoane optime deplasărilor 

şi recreerii. Desfăşurându-se cu predominanţă în aer liber, este dependent de mediul climatic ale 

cărui însuşiri le valorifică. Se distinge turismul estival de litoral şi montan şi turismul hivernal 

preponderent montan. 

Mijlocele de transport utilizate – există turismul terestru, rutier, feroviar, aerian şi 

naval. 

Vârsta turiştilor – se evidenţiază un turism practicat de elevi şi studenţi cu caracter 

recreativ, cultural de către persoanele mature şi turismul vârstei a treia, preponderent creativ. 
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ANEXA 3 

 

 

 

 

Organizații și instituții de turism naționale și internaționale 

 

I. Organizații Naționale de Turism  

 

ANAT– Asoociatia națională a agențiilor de turism este organizaţia ce reprezintă 

agenţiile de turism din România la nivel naţional şi internaţional. 

 ANAT are următoarele obiective: 
 să furnizeze consiliere şi consultanţă membrilor săi în legătură cu toate aspectele 

activităţii agenţiilor de turism; 

 să confere siguranţă prin apartenenţa la un grup de prestigiu, profesionist, care 

facilitează schimbul de experienţă între membri şi proiectele comune; 
 să faciliteze afirmarea fiecărui membru în comunitatea turistică prin participarea la 

evenimente şi activităţi ale comisiilor şi grupurilor de lucru;  

 să genereze plusvaloare activităţii de consultanţă în turism a membrilor. 
 
Asociația Națională a să lvatorilor Montani din România 

 

Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural – ANTREC este o 

organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei Europene de Turism Rural – EuroGites, 

constituită prin unirea liberă a persoanelor fizice şi juridice în scopul de a practică sau sprijini 

dezvoltarea organizată a turismului rural, ecologic şi cultural şi pentru îmbunătăţirea continuă a 

produsului turistic. Înfiinţată în 1994, a ajuns în prezent la un număr de 3000 de membri în 32 de 

judeţe – proprietari de pensiuni turistice şi agroturistice, meşteri populari, dar şi oameni 

obişnuiţi, susţinători ai turismului rural. ANTREC sprijină şi promovează un proiect de lege 

privind stabilirea unor mecanisme economice pentru promovarea şi dezvoltarea turismului 

ecologic.  

 

Asociația Româna pentru cazare și turism ecologic 

 

Bed&Breakfast promovează sistemul de cazare „bed and breakfast” (cazare şi mic 

dejun) ce se adresează atât cetăţenilor români, cât şi străini, rezidenţi sau în tranzit, ce 

călătoresc în scopuri diverse (afaceri, relaxare, tratamente balneare etc.). Elementul distinctiv al 

ARCTE B&B este natura produsului turistic bed&breakfast, orientat către practici ecologice. 

ARCTE B&B este implicată în derularea unor programe privind implementarea etichetei 

ecologice în reţeaua de pensiuni a asociaţiei.  

 

Federația Industriei Hoteliere din România – FIHR este o organizaţie profesional 

patronală naţională, reprezentând şi promovând interesele industriei hoteliere şi restaurantelor 

din România organizaţie non profit şi non-guvernamentală. FIHR este afiliată la cele două 

organizaţii internaţionale de profil - ÎH&RĂ la nivel internaţional și HOTREC la nivel 

european.  
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Federația Patronatelor din Turismul Românesc – F.P.T.R. 

Misiunea F.P.T.R. este de a constitui o forță federativa a tuturor celor care doresc atât 

schimbări esențiale, cât și o direcție europeană pentru turismul din România. Scopul lor constă în 

promovarea unei imagini favorabile a turismului românesc la nivel național și internațional prin 

reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor membrilor, mici și mari întreprinzători din 

turism, și prin dezvoltarea de strategii pentru atragere de noi turiști pe teritoriul țării noastre. 

Obiectivele principale sunt: 

 Consilierea, reprezentarea și furnizarea de servicii și informații relevante 

membrilor  

 Menținerea unui contact permanent între membrii federației  

 Coordonarea intereselor patronilor din turismul românesc  
 Informarea opiniei publice și promovarea înțelegerii punctelor de vedere ale 

patronilor din turism prin intermediul mass-media, conferințe, seminarii, comunicate de 

presă și publicații proprii din domeniu  
 Facilitarea și promovarea schimbului de informații, experiența și bunele practici în 

rândul membrilor federației  

 Apărarea drepturilor economice și juridice ale membrilor federației  
  Sprjinirea și promovarea turismului din România pentru relansarea industriei 

turistice românești  
  Modernizarea structurii FPTR prin modificarea statutului acesteia  
 Depunerea tuturor diligentelor pentru ca FPTR să devină lider de imagine al 

industriei turismului din România și să aibă o prezenta active în toate mediile de 

promovare  
 Colaborare activă cu Ministerul IMM-urilor, Mediului de Afaceri și Turismului și 

autoritățile locale și alte instituții ale statului  
 

Organizația Patronală a Turismului Balnear din România – OPTBR 

Organizația Patronală a Turismului Balnear a fost înființată în 1993, la inițiativa a 19 

reprezentanți din principalele stațiuni balneare, susținători ai turismului balnear, cu scopul 

reprezentării sectorului balnear în relația cu autoritățile, cu diverse instituții și alte asociații, pe 

plan intern și extern. Membrii fondatori au reprezentat stațiunile: Băile Herculane, Băile Felix, 

Băile Govora, Călimănești-Căciulata,  Bai, Vatra Dornei, Mangalia, Sovata, Lacu să rât, Slanic-

Moldova, Buziaș etc. În prezent, OPTBR are 62 de membri, reprezentând aproape toate stațiunile 

balneare. Președintele în exercițiu pentru al treilea mandat în perioada 2013-2017, este domnul 

Nicu Rădulescu. Obiective principale – reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor 

membrilor să i în relația cu autoritățile publice, cu sindicatele și promovarea unei imagini 

favorabile sectorului de turism balnear – promovarea relațiilor cu alte structuri asociative, 

patronale, profesionale, pentru crearea unui climat de concurență loială  

– Reprezentarea membrilor să i în organizațiile internaționale de profil și furnizarea de 

informații utile pentru dezvoltarea activității și învestițiilor – crearea de parteneriate public – 

privat privind atragerea de fonduri structurale pentru dezvoltarea stațiunilor balneare – 

îmbunătățirea mediului de afaceri în domeniul turismului balnear prin promovarea unor inițiative 

legislative menite să încurajeze investițiile în acest domeniu.  
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 CRRT– Centrul Român de Resurse în Turism – Program susţinut de Fundaţia 

Amfiteatru 

Centrul Român de Resurse în Turism este promotor de activităţi integratoare în 

domeniul turismului, înțelegând că dezvoltarea acestuia în România trebuie gândită în strânsă 

legătură cu filosofia turismului responsabil. Sunt utilizate diversele resurse care au o relaţie 

directă cu turismul şi dezvoltarea să: informarea actualizată, accesul la expertiză, formarea 

profesională, elaborarea de studii, rapoarte, baze de date, identificarea de parteneri, dezvoltarea 

de reţele şi parteneriate. 

Centrul Român de Resurse în Turism este promotorul de activităţi integratoare în domeniul 

turismului, înțelegând că abordarea acestuia, în România, este adecvată conceptului de turism 

responsabil. Sunt utilizate diversele resurse care au o relaţie directă cu turismul şi dezvoltarea să: 

informarea actualizată, accesul la expertiză, formarea profesională, elaborarea de studii, rapoarte, 

baze de date, identificarea de parteneri, dezvoltarea de reţele şi parteneriate. 
 

 Formare şi asistenţă profesională  

 cursuri de formare profesională, respectiv de inţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare etc; 

 consiliere profesională şi urmărirea evoluţiei ulterioare a cursanţilor pentru continuarea pregătirii 

profesionale prin activităţile noastre sau prin colaborare cu unităţi de învăţământ, universităţi etc, 

prin activităţi specifice (licenţă, masterat, doctorat); 

 dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice între „studioşii” români şi între aceştia şi cei străini; 

 realizarea de baze de date la nivel naţional/regional/local cu instituţii, unităţi şi 

persoane care oferă servicii de formare, consiliere sau alte servicii în turism; 

 realizarea de baze de date cu persoanele consiliate şi formate în turism, aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 
 

 Cultura, educaţia şi cercetarea turistică 

 Identificarea şi dezvoltarea de concepte şi teorii despre turism, în general, şi despre 

turismul responsabil în mod deosebit; 

Dezvoltarea teoriilor integratoare despre turism, în conexiune cu ştiinţele 

economice, geografice, psiho-sociologice şi culturale, ale literaturii și antropologiei 

etc; 

 Implementarea activităţilor de cercetare teoretică şi aplicată, de formare şi 

consultanţă în planul dezvoltării turistice, de analiză şi evaluare a resurselor 

turistice, de impact cultural şi ecologic a activităţilor turistice, de identificare a 

produselor turistice specifice unei comunităţi, de armonizare a iniţiativelor locale cu 

directivele naţionale, europene şi internaţionale; 

 Folosirea avansului științific şi aplicativ din teoriile şi metodologiile de analiza, 

programare, proiectare și gestiune a sectorului, cu o atenţie deosebită spre 

dezvoltarea sustenabilă prin turism, evoluţia normativelor în materie regională, 

naţională sau internaţională, inovarea tehnologică, în special în câmpul IT, 

introducerea de noi forme de planificare, proiectare şi gestiune a dezvoltării 

turistice, în exigenţa şi sub tutela valorizării identităţii culturale locale/regionale 

 Realizarea şi gestiunea unei biblioteci/bănci de date, studii, cărţi şi publicaţii despre 

turism şi difuzarea conţinuturilor; 

 Colaborarea cu structuri de cercetare universitară şi cu alte entităţi naţionale şi 

internaţionale, cu entităţi publice şi private, dar şi cu asociaţii care operează în 



 216 

turism, pentru dezvoltarea locală/regională sustenabilă, o corectă gestiune 

ambientală, planificarea teritorială şi tehnologică, proprie intervenţiei sustenabile; 
 

 

 Consultanţa antreprenorială 

  Dezvoltarea de afaceri noi, inovative în domeniul turismului (recomandarea 

tipurilor de proiecte potrvite surselor de finanţare, studiilor de fezabilitate, pregătirii 

profesionale necesare etc); 

  Asigurarea documentării cu legislaţia-naţională şi europeană-în vigoare; 

 Organizarea unei baze date cu operatorii, organizaţiile profesionale, reţele locale, 

naţionale şi internaţionale din turism; 

  Stimularea activităţilor de marketing turistic; 

  Crearea de produse turistice; Sprijinirea managementului destinaţiilor turistice; 

 Organizarea de ateliere de networking şi cultură antreprenorială cu specialişti locali 

şi străini şi cu antreprenori de succes din zonă; 

 

 Mijloace şi modalităţi de acţiune 

– Realizarea site-urilor CRTT şi ale Centrelor Regionale de Resurse în Turism; 

– Dezvoltarea unei biblioteci fizice şi virtuale; 

– Editarea de cărţi, publicaţii, cursuri, studii etc proprii sau procurarea lor; 

– Efectuarea de cercetări şi conferirea consultanţei pentru entităţi publice şi private; 

– Dezvoltarea capitalului uman prin cursuri, educaţie, consiliere sau prin diverse forme 

adecvate necesităţilor comunităţilor: cursuri, universităţi de vară, consultanţă 

antrprenoriala etc; 

– Asigurarea de consultantă şi participarea la crearea şi valorificarea produselor turistice; 

– Implicarea în managementul destinaţiilor turistice; 

– Difuzarea rezultatelor cercetărilor în conferinţe, seminarii, publicaţii, web, activităţi 

formative etc; 

– Valorificarea capitalului uman; 

– Dezvoltarea unei comunităţi a specialiştilor în turism, facilitarea transferului de 

informaţii şi bune practici în plan intern şi internaţional; 

 

 Structuri proprii folosite 

– Centrele regionale de resurse în turism 

– Centrul de pregătire în turism – asistenţă şi formare profesională 

– Arte (Agenţia Română de Turism şi Evenimente) – producţie şi comercializare produse 

turistice 

– Editura ARTE – producţie editorială (prinț şi online) 

– Agenţia.ro – producţie de evenimente, PR, marketing 

 

Organizații Internaționale de Turism 

 

Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), cu sediul în Madrid, este o agenţie 

a Naţiunilor Unite care se ocupă cu problemele referitoare la turism.  

Organizaţia Mondială aTurismului este un organism semnificativ la nivel global, cu 

atribuţii de colectare şi de colaţionare de informaţii statistice privind turismul internaţional. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
http://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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Această organizaţie reprezintă organismele turistice din sectorul public, din cele mai multe ţări 

din lume şi publică topuri cu 

 Privire la gradul de creştere a turismului la nivel global, regional sau naţional. 

 Organizația Mondială a Turismului joacă un rol important în promovarea dezvoltării de 

fond, durabile şi universal accesibilă a turismului, acordând o atenţie deosebită ţărilor în curs de 

dezvoltare. 

 Organizaţia încurajează punerea în aplicare a Codului de etică globală pentru Turism, cu 

scopul  

De a asigura faptul că ţările membre, să maximizează pozitiv economic, sociale şi 

culturale efectele turismului şi de a culege pe deplin beneficiile să le, în timp ce minimalizarea 

impactul aspectele sociale negative asupra mediului. 

 

Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.), a cărei membră este şi ţara noastră, a 

elaborat următoarea tipologie a organismelor naţionale de turism: 
– ministere de sine stătătoare (ex: Ministerul Turismului); 

– ministere mixte sau combinate (ex., Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul 

Turismului şi Transporturilor Aeriene, Ministerul Turismului şi Culturii sau Spectacolelor, 

Ministerul Turismului şi Sporturilor etc); 

– secretariate de stat pentru turism, organisme de sine stătătoare sau în cadrul unor 

ministere mixte;  
– departamente în cadrul unor ministere mixte;  

– comitete de stat sau comisariate pentru turism;  

– oficii naţionale de turism (guvernamentale); 

– autorităţi naţionale de turism; 
– direcţii generale de turism, în cadrul unor ministere mixte sau a unor departamente.  

 

Comisia Europeană pentru Turism 

În prezent are 38 de membri printre care şi România. Are ca misiune promovarea Europei 

că destinaţie turistică, şi implicit ecoturistică. Colaborează cu o serie de agenţii importante pentru 

a promova turismul durabil şi ecoturismul: Ecotrans (o reţea europeană formată din experţi şi 

organizaţii din sectorul turistic, de mediu şi dezvoltare regională care are ca obiectiv promovarea 

bunelor practici în turism durabil şi ecoturism); 

Ecot-furnizează informaţii esenţiale privind turismul durabil şi ecoturismul, cu detalii 

despre sistemele de management ambiental existente, 50 de programe europene de certificare în 

turism durabil şi ecoturism); PanParks; EcoNETT (site ce cuprinde informaţii despre iniţiativele 

de turism durabil şi ecoturism europene, asigurând legătura şi cu alte resurse importante din 

domeniu); Tourism Site (furnizează informaţii cu privire la dezvoltarea turismului durabil şi 

ecoturismului din diferite destinaţii europene). 
 

Asociația internațională de promovare a turismului dunarean– promovează turismul 

din regiunea Dunării 

 

Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor – WTTC are 100 de membrii din cele 

mai faimoase corporaţii din toate domeniile turismului. Este singura structură care reprezintă 

sectorul privat în toată diversitatea lui. Misiunea să este să crească interesul pentru creşterea 

economică şi dezvoltare socială, să conlucreze cu guvernele şi politicienii, să deschidă 

potenţialul industriei turistice pentru crearea de locuri de muncă şi generarea de pros peritate.  
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Activitatea WTTC este axată pe trei direcţii fundamentale: 

– Activităţi globale: punerea în discuţie a soluţiilor care afectează activităţile T&T 

oriunde în lume 

– Grupuri de lucru: echipe de specialişti din sectorul privat care lansează provocări şi 

oportunităţi în domenii că resursele umane, infrastructură, impozite, şi I T și E comerţ 

– Iniţiative şi programe regionale: pune în lucru potenţialul său nu numai în economiile 

conducătoare ci şi în ţările şi regiunile care prezintă un potenţial mare dar nu dispun de 

mijloacele şi resursele necesare pentru punerea lui în valoare. 
 

OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

 OCDE este o organizaţie internaţională a naţiunilor dezvoltate care acceptă principiile 

democraţiei reprezentative şi ale economiei de piaţă libere. 

Organizaţia oferă un cadru în care guvernele pot să îşi compare experienţele politice, să 

caute răspunsuri la problemele comune, să identifice practicile bune şi să-şi coordoneze politicile 

Interne şi internaţionale. Aceasta este un forum, unde presiunea egală poate acţiona ca un 

Stimulent puternic pentru îmbunătăţirea politicii şi pentru implementarea instrumentelor 

independente care, ocazional, pot conduce la semnarea unor tratate.  

 

OCEMN -Organizatia de Cooperare Economică la Marea Neagră are următoarele 

obiective: 

A. dezvoltarea şi diversificarea cooperării bilaterale şi multilaterale în conformitate cu 

principiile şi normele legislaţiei internaţionale; 

 B. îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea iniţiativei individuale şi colective a 

întreprinderilor şi companiilor implicate direct în procesul de cooperare economică; 

 C. Dezvoltarea colaborării economice; 

 D. intensificarea respectului reciproc şi a încrederii, a dialogului şi cooperării dintre 

statele membre ale OCEMN. http://www.world-tourism.org/  

 

 UNESCO și turismul cultural 

Turismul cultural este o ramură a turismului ce are rolul de a lărgi orizontul și 

cunostiintele legate de stilul de viață, cultura, tradițiile, apartenența la o anumită credinta prin 

descoperirea patrimoniului unei țări. Din punct de vedere economic reprezintă valorificarea 

avantajelor pe care le oferă anumite porțiuni și peisaje, iar din punct de vedere social acesta a 

devenit o componentă de bază în țările cu o economie prosperă. Patrimoniul poate fi de două 

feluri: – material: însumează muzeele, monumentele, clădirile arhitecturale, edificiile de natură 

religioasă sau militară, să tele cu tradiții bine păstrate, grădinile – imaterial: tradiitile, aptitudinile 

creative, să rbatorile și manifestările specifice. 

 Eficiența turismului cultural este cea mai redusă din toate tipurile de turism, dar în 

contextul mondializării veniturile pot avea o contribuție majoră la visteria țării, deoarece cererea 

este solidă și nedeterminată ca și perioadă de timp. Criteriul care a stat la baza individualizării 

acestui tip de turism îi conferă și o altă caracteristică, și anume aceea că utilizează sau este 

generat numai de resursele antropice care au suscitat întotdeauna curiozitatea, dorința de 

cunoaștere și admirația umană. Acesta este caracterizat prin vechime, unicitate, inedit, 

dimensiune și funcție. 

O inițiativă lăudabilă și sustenabila privind promovarea turismului cultural în România 

este cea legată de includerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO. Academia Română, Casa 

Regală, ICOMOS (Comitetul Internaţional al Monumentelor și Siturilor), ca organizaţie expert a 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza?ie_interna?ionalã&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza?ie_interna?ionalã&action=edit&redlink=1
http://www.world-tourism.org/
http://www.world-tourism.org/
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UNESCO, Ad Astra, Alburnus Mayor, ONG-uri naționale şi internaţionale, numeroși experţi, 

instituţii, studenţi şi cercetători români din străinătate recomandă şi susţin includerea Roșiei 

Montane în Patrimoniul UNESCO. Roşia Montană înseamnă: tezaur naţional, patrimoniu natural 

şi cultural, istorie și civilizaţie milenară. Doar prin conservarea şi valorificarea acestora se va 

putea asigura dezvoltarea durabilă a zonei, iar prin includerea Roşiei Montane pe Lista 

Patrimoniului Mondial, declarând-o peisaj cultural protejat UNESCO, se poate obţine profit pe 

termen nelimitat și dezvoltare durabilă și sustenabila în zona aceea.Și asemenea site-uri 

arheologice, arhitecturale, religioase, zone protejate naturale, etc sunt numeroase în România și 

numai printr-o inițiativă concertată se poate contribui la conservarea moștenirii seculare 

patrimoniale internaționale. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 220 

ANEXA 4 

 

 

 

Chestionarele utilizate în cercetare 

 

(în format electronic) 
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