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Tourist area Prahova Valley is one of the most popular tourist destinations in Romania, thus attracting a large 
number of tourists from home and abroad Since 2010, businesses in the Romanian tourism and implicitly in the 
Prahova Valley began to see his attempts successful response to economic and social stimuli which imposed manifested 
in the country's economy. How they managed to regroup demonstrates that solutions are available to those who adapt 
to playing this way acerbă. In innovation is the defining element, which causes a default choice and creates competition 
on the tourism market. 

Clasificare JEL: Q56, P48, P23, O31, O33 

Pe măsura trecerii timpului, dar mai acut în ultimul secol s-a pus problema epuizării resurselor 
naturale si implicit a celor cu valoare turistica, dar şi a degradării tot mai evidente a calităţii mediului 
înconjurător. La ora actuală există tot mai multe dovezi ştiinţifice că o supraexploatare a unor destinaţii 
turistice determina o devalorizarea acestora ceea ce poate determina chiar excluderea lor din circuitul turistic. 

Investiţiile durabile se impun ca o componentă esenţială pentru conturarea unui turism durabil şi 
implicit un impact pozitiv asupra comunităţii locale. Cea mai citată definiţie a dezvoltării durabile se găseşte 
în Raportul WCED (World Commission on Environment and Development) de la Brundtland. „Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”. („Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile 
prezente fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”). Lucrul 
esenţial pentru dezvoltarea durabilă îl reprezintă respectul pentru interesele generaţiei viitoare. Ideea centrală 
care stă la baza dezvoltării este prezervarea biodiversităţii şi a patrimoniului cultural pentru generaţiile 
viitoare. Lester Brown afirma, pe bună dreptate, că: „nu am moştenit pământul de la părinţii noştri, ci îl 
împrumutăm de la copiii noştri” (Brown R. Lester, 2004). Pentru valorificare unui teritoriu și al potențialului 
său turistic este necesar o amenajare turistică care să țină cont de protejarea elementelor cadrului natural, 
precum și de o integrare corespunzătoare în specificul zonei. În acest sens amenajarea turistică a teritoriului 
presupune o strânsă cooperare între diverse domenii, precum geografie, ecologie, arhitectură, sociologie, 
psihologie. Amenajarea teritoriului se transformă astfel într-o știință a planificării dezvoltării nu doar a unui 
teritoriu, ci a întregii vieți economico sociale Orice decizie de dezvoltare se răsfrânge nu numai asupra 
spațiului fizic ci si asupra factorilor social economici.  

În prezent Valea Prahovei reprezintă o destinaţie turistică ce concentrează un număr foarte mare de 
turişti români şi străini, iar dotările şi amenajările pentru turism tind să depăşească capacitatea pe care mediul 
natural o poate suporta. În acest sens este necesar realizarea unor investiţii cu caracter inovator care să pună în 
valoare potenţialul turistic al zonei, dar să nu-l deterioreze oferind astfel posibilitatea unei exploatări durabile. 

Dezvoltarea durabilă, prin perspectiva unui turism durabil, reprezintă o cale de progres în care 
generaţiile viitoare să beneficieze de aceleaşi valori actuale conservate şi perpetuate. În ţara noastră au existat 
mai multe încercări de a pune în practică diverse forme de turism durabil, inclusiv ecoturismul, dar 
încercările sunt destul de timide. În ceea ce priveşte regiunea turistică Valea Prahovei, complexitatea 
peisajului său geografic este caracterizată prin forme de relief variate şi privelişti de o inedită frumuseţe; el 
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întrerupe monotonia regiunilor înconjurătoare, constituite din munţi de altitudine joasă. Atât Masivul Bucegi 
cât şi împrejurimile acestuia pot fi considerate ca având un real potenţial turistic demn de valorificat pe calea 
unui turism durabil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 1. Conceptul dezvoltare durabila 
 

În lucrarea „Amenajarea turistică și dezvoltarea urbană” A. Băltărețu subliniază faptul că „Amena-
jarea turistică necesită numeroase acțiuni ce trebuie întreprinse în scopul obținerii unor stațiuni polivalente 
și polifuncționale care să satisfacă majoritatea nevoilor turiștilor, dar să-și prevadă modificările intervenite 
în preferințele vizitatorilor”. 

 
Schema 2. Rolul amenajărilor pentru turism 
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Din perspectiva dezvoltării durabile, amenajarea turistică poate fi definită ca o intervenție ce urmărește 
punerea în acord a nevoilor umane, individuale și sociale, cu resursele și potențialul real al mediului natural 
și realizat astfel încât tehnologia modernă și dotările să nu afecteze și să deterioreze patrimoniul natural și 
antropic existent. Poziția geografică a zonei Valea Prahovei, renumele de care se bucură în rândul turiștilor 
români sau străini, oferă condiții propice pentru dezvoltarea activității turistice prin amenajările realizate și 
serviciile turistice oferite.  

Situată în partea superioară a judeţului Prahova, Valea Prahovei este dominată de abruptul versanţilor 
de est ai munţilor Bucegi şi este compusă dintr-un şirag de staţiuni climaterice (Sinaia, Buşteni, Azuga – 
judeţul Prahova şi Predeal – judeţul Braşov). Potenţialul turistic regional este foarte ridicat, cu un bogat 
patrimoniu cultural şi arhitectural, dar cu toate că există importante staţiuni turistice şi balneoclimaterice, 
acestea nu sunt folosite la întreaga lor capacitate din cauza dotării tehnice necorespunzătoare, a reclamei 
turistice insuficiente sau datorită prestării unor servicii de slabă calitate. Turismul montan reprezintă prin 
varietatea sa peisagistică un mare potenţial care aşteaptă să fie exploatat. Poziția geografică favorabilă a 
zonei Valea Prahovei, între central și sudul țării a favorizat conturarea unei axe de legătură transcarpatic, 
ceea ce a contribuit la umanizarea accentuată a acesteia dovadă fiind existența pe doar 18 km a 4 orașe 
(Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal) unde principala activitate în prezent o reprezintă turismul. Una dintre cele 
mai importante viitoare surse de venituri este turismul. De aceea, punerea în aplicare a unor 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. 

În urma unei analize SOWT putem constata câteva aspecte definitorii: 
Strengths (puncte forte) 
Punctele forte ale potenţialului turistic din Valea Prahovei sunt reprezentate de resursele turistice 

naturale si antropice, precum şi dotările si amenajările pentru turism. 
Resursele turistice naturale constau în: relieful variat care determină prezenţa numeroaselor obiective 

turistice naturale: domenii schiabile, trasee pentru drumeţii şi alpinism, chei şi văi, cascade; climatul 
temperat-continental este favorabil dezvoltării turismului montan, balnear, datorită condiţiilor optime practi-
cării sporturilor de iarnă, drumeţiilor, curelor balneo-climaterice; existenţa a numeroase rezervaţii naturale, 
precum şi a unui parc natural (Bucegi), stimulează turismul; hidrografia: numeroasele şi variatele ape 
curgătoare sunt folosite pentru agrement şi balneo-turism; existenţa unei vegetaţii variate şi a unei faune 
bogate şi diverse are ca efect dezvoltarea turismului profesional şi ştiinţific datorită valorii lor. Pe lângă 
speciile obişnuite există şi specii declarate monumente ale naturii. Fauna are valoare estetică, recreativ-
cinegetică şi ştiinţifică. Alte puncte forte ale turismului din Valea Prahovei sunt reprezentate de reamenajarea 
Hotelului Peştera, Hotelului Cota 1400 şi a cabanei turistice Cuibul Dorului care dau turiştilor posibilitatea 
de a se afla în mijlocul naturii beneficiind în acelaşi timp şi de un confort sporit (apă caldă, căldură, televizor 
în cameră, piscină, sală de fitness, saună etc.). 

Dotările si amenajările pentru turism  sunt reprezentate de: echipamentele turistice; unităţi de cazare 
existente în toate zonele turistice: mijloacele de transport turistic (dezvoltarea mijloacelor de transport 
turistic a stimulat dezvoltarea turismului şi, totodată, a permis accesul în anumite zone); structurile de 
agrement; existenţa turiştilor români, cât şi a celor străini. Consumul turistic are efecte economice pozitive 
atât pentru organizatorii de călătorii, pentru dezvoltarea turismului, cât şi pentru dezvoltarea celorlalte ramuri 
ale economiei cu care turismul intră în contact. 

Weakness (puncte slabe) 
Punctele slabe ale turismului din Valea Prahovei sunt: lipsa promovării turismului şi a informaţiilor 

legate de anumite zone turistice poate genera pierderea potenţialilor clienţi care aleg alte destinaţii pentru a-şi 
petrece vacantei; nivelul de degradare în care se află echipamentele turistice; existenţa unui număr mare de 
structuri de primire în principalele zone turistice şi a unui număr foarte mic în zonele mai puţin promovate; 
căile de acces şi mijloacele de transport turistic slab dezvoltate (inexistenţa unor drumuri care să dea 
turiştilor siguranţă în ceea ce priveşte călătoria); existenţa unui număr mic de structuri de agrement; numărul 
mic de turişti în structurile de primire în raport cu capacitatea de cazare existentă; valorificarea redusă a 
potenţialului turistic; poluarea. 

Opportunities (oportunităţi) 
Oportunităţile sunt reprezentate de posibilităţile de valorificare a potenţialului turistic într-o anumită 

zonă. În Valea Prahovei întâlnim nenumărate oportunităţi, printre care: reabilitarea drumurilor începând cu 
cele principale şi terminând cu cele auxiliare (drumuri forestiere). Spre exemplu, cele două drumuri de acces 
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către Hotelul Peştera (Moroieni-Cabana Zănoaga-Cabana Bolboci-Cabana Padina-Hotel Peştera şi Cabana 
Cuibul Dorului-Dichiu-Hotel Peştera) sunt impracticabile datorită condiţiei în care se află. Deoarece Valea 
Prahovei reprezintă un important punct de acces spre traseele montane, consider că este importantă 
recondiţionarea traseelor şi a marcajelor (care se găsesc într-o stare foarte proastă, în unele locuri fiind chiar 
inexistente). De asemenea, ar putea fi îmbunătăţite condiţiile de cazare din majoritatea cabanelor turistice. 
Recondiţionarea, modernizarea şi creşterea numărului  instalaţiilor de transport pe cablu este necesar sa 
reprezinte o preocupare. Pentru o bună acoperire a spaţiului destinat activităţilor turistice este indicat 
extinderea lanţului de staţiuni montane din Valea Prahovei, astfel încât să cuprindă zonele mai puţin pro-
movate (de exemplu, localitatea Poiana Ţapului). O acţiune inovatoare o poate reprezenta lărgirea gamei de 
servici oferite şi atragerea turiştilor în staţiuni pe tot parcursul anului, prin organizarea de seminarii, cursuri 
de scurtă durată, activităţi de tratament, de cosmetică, de dietă. Alte oportunităţi ce ar contribui la punerea in 
valoare a zonei Valea Prahovei pot fi: dezvoltarea turismului de afaceri şi reuniuni în staţiunile turistice; 
organizarea unor festivaluri periodice sau ocazionale, unor manifestări specifice zonei sau anotimpurilor; 
revigorarea turismului cultural itinerant pentru cunoaşterea unor zone cu valoare turistică; creşterea 
capacităţii de cazare la nivelul oraşelor pentru a se dezvolta turismul de afaceri, turismul de reuniuni şi 
congrese, modernizarea mijloacelor de transport turistic şi diversificarea serviciilor oferite în timpul călă-
toriei, apariţia şi dezvoltarea unor produse turistice specifice zonei: turismul religios, ecologic, automobi-
listic, de echitaţie, agroturismul, conceperea unei strategii de diversificare a serviciilor turistice oferite de 
agenţiile de turism, astfel încât să fie atractive pentru fiecare turist, să ofere alternative şi posibilităţi de 
petrecere a timpului liber în orice împrejurare şi la orice oră din zi, ridicarea calităţii serviciilor prestate de 
resursa umană din turism, dezvoltarea unor produse turistice noi la nivel internaţional, bazate pe valori 
turistice culturale şi naturale, incluzând activităţi speciale şi călătorii individuale, dezvoltarea unor centre 
turistice în locuri istorice şi zone montane, ca puncte de popas în circuite sau ca bază pentru circuite, cazarea 
turiştilor în structuri de primire pitoreşti, de bună calitate, care să reflecte arhitectura şi cultura locală. 

Threats (riscuri) 
Ameninţările sunt reprezentate de riscurile care apar şi care pot deveni puncte slabe ale turismului într-

o anumită zonă. Pe Valea Prahovei, acestea sunt reprezentate de următoarele: poluarea solului, a apelor şi a 
aerului; lipsa unor organisme special înfiinţate pentru reamenajarea şi permanenta verificare a itinerariilor 
turistice; vechimea şi starea de uzură a unora dintre mijloacele de transport pe cablu; înfiinţarea unor 
structuri de primire turistică ultramoderne în zone puţin populate ameninţă buna funcţionare a cabanelor, 
campingurilor şi căsuţelor turistice din zonele respective; preţurile ridicate în raport cu serviciile oferite; 
serviciile slabe de catering, cu precădere lipsa unui personal calificat în unităţile de alimentaţie; lipsa unor 
programe de promovare a turismului pe Valea Prahovei. 

Aşadar, Valea Prahovei dispune de un potenţial turistic valoros, de o ofertă turistică atractivă pentru 
turiştii dornici să practice aproape orice formă de turism. În ultimii ani, Consiliul Judeţean Prahova alături de 
Consiliile Locale şi câţiva investitori au făcut eforturi pentru reconsiderarea locului turismului. Atingerea 
acestui obiectiv trebuie să conducă la: 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; crearea de noi locuri 
de muncă în domeniul turismului. 

Conceperea produselor turistice trebuie să aibă în vedere idei inovatoare care să urmărească aspecte 
precum: reinvestiţiile şi modernizarea unităţilor de cazare; diversificarea ofertei turistice de sporturi, recreere, 
distracţie; mărirea animaţiei din zonele turistice; descoperirea, amenajarea şi reamenajarea unor obiective 
turistice istorice şi culturale; dezvoltarea circuitelor turistice, precum şi a excursiilor de o zi; dezvoltarea 
serviciilor turistice la nivel internaţional; promovarea unei imagini favorabile în ceea ce priveşte staţiunile din 
judeţ; creşterea calităţii amenajărilor turistice; modernizarea treptată a produsului turistic într-un cadru 
planificat şi coordonat, la standarde înalte; asigurarea unui turism cu specific care să reflecte trăsăturile locale; 
dezvoltarea turismului oriunde există un potenţial turistic. Una dintre cele mai importante viitoare surse de 
venituri este turismul. De aceea, punerea în aplicare a unor 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. Turismul reprezintă un sector 
prioritar pentru Valea Prahovei, angrenând prin resursele pe care le are majoritatea sectoarelor economice 
dezvoltate la nivel local. Fiind principala resursă a comunităţii, este importantă asigurarea dezvoltării 
sustenabile a turismului, cu atât mai mult cu cât atractivitatea ridicată a zonei este dată, în principal, de 
resursele naturale existente, pe lângă domeniul schiabil. Dacă turismul constituie baza economiei locale, atunci 
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carenţele acestuia reprezintă deficienţe ale întregului sistem. Astfel, un alt punct slab al mediului de afaceri este 
reprezentat de subdezvoltarea infrastructurii de agrement. Din perspectiva antreprenorilor din zona analizata, o 
oportunitate importantă ar reprezenta-o tocmai creşterea investiţiilor în facilităţile de agrement din staţiuni, 
precum: parcuri de distracţii, bazine de înot, centre de echitaţie, terenuri de sport, locuri de recreere etc. 

Concluzii 
Rolul inovaţiei pentru turism se regăseşte în următoarele aspecte: creșterea economică; răspunsul la 

competiţia pe piaţa de profil; identificarea şi crearea de noi locuri de muncă noi;  dezvoltarea regională, în 
general, în special pentru comunitatea locală; îmbunătățirea mediului şi o dezvoltare durabilă. Dacă agenţii 
economici sunt capabili să se adapteze noilor tehnologii, să înţeleagă în profunzime nevoile şi dorinţele 
consumatorilor şi să realizeze câteva servicii noi pentru ei (cum ar fi cele personalizate) se va observa 
creşterea interesului pentru produsele inovative pe piaţa turistică şi o reorientare a consumatorilor către 
destinaţiile interne, respective Valea Prahovei.  
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