


 Azuga, una dintre cele mai frumoase stațiuni montane din Romania 
situat la confluenta cu raul Azuga, poalele Munitilor Bucegi si Muntilor 
Baiului, în vecinătatea culmilor Sorica și Cazacu. 

 Azuga se învecinează la nord cu oraşul Predeal (judeţul Braşov), la sud 
vest cu oraşul Buşteni, iar la sud - est se află comuna Valea Doftanei.. 

 Premiata la World Ski in 2017 – din cele 9 statiuni nominalizate din 
Romania, Azuga a fost declarata cea mai buna statiune de ski din 
Romania 

 Stațiunea este cuprinsă între 875 m (în lunca Văii Prahova) şi 1900 m 
(în Vf. Şteviei, 1906,6 m), cea mai mare extindere având-o treptele de 
relief cuprinse între 1200 şi 1400 m, adică aproape 65 la sută din 
suprafaţa totală a localităţii. 

 La o distanță de 135 km de Bucuresti, 119 km de Aeroportul 
Internațional Henri Coanda (București) și 36 Km de Brașov, Azuga este 
situată de-a lungul DN1, beneficiind și de căi ferate de acces. 



 Accesul pe calea ferată este asigurat de trenuri interne și 
internaționale, care circulă spre direcțiile București - Ploiești sau 
Brașov, oprind in Gara centrala. 

 Incepand cu anul 1999, s-a reeditat traseul trenului Orient Express 
cu oprire în Gara Regala Azuga. 

 

 Principala magistrala rutiera ce traverseaza stațiunea de la nord la 
sud este D.N.1. 

 Deasemenea din Azuga prin D.N.71, se poate ajunge la Târgoviște 
prin localitățile Pucioasa, Fieni, Moroieni 

 Distanța dintre Azuga și Aeroportul Internațional Otopeni este de 
100 kilometri (aproximativ 60 minute pe DN1). 



 Azuga apare pentru prima data ca si locatie intr-un document la 1815 
prin hanul Căciula Mare, numit și Hanul Între Prahove (istoricul V.A. 
Urechia, în lucrarea sa Drumul Brașovului� și de Nicolae Iorga, în 
lucrarea Scrisori de negustori) 

 Hanul s-a construit intre anii 1720-1725, fiind ars în mai multe 
rânduri de turci. Acest han se află în locul unde este astăzi Biserica 
Ortodoxă. Hanul Căciula Mare a fost prima cladire construită in 
aceasta zonă, iar abia în primii ani ai secolului al XVIII-lea au apărut 
primele locuințe omenești 

 În anul 1884 localitățile Preedeal, Azuga, Busteni și Poiana Tapului au 
format împreună o comună, sub numele de Predeal, iar în 
anul  1889 reședința Primăriei s-a mutat de la Predeal la Azuga, într-o 
clădire pusă la dispoziție de regele Carol I. 

 De-a lungul timpului s-au construit numeroase fabrici în Azuga, prima 
fiind Fabrica de Sticlă, construită de Aslan în anul 1830; cea mai 
importantă fabrică construită în Azuga a fost fabrica de bere, ridicată 
în perioada 1898-1900 de către specialistul de origine germană 
Grundt 

 

 



 Azuga a fost un renumit loc de popas, pe drumul ce traversa munții. 
Pe locul unuia dintre aceste hanuri, între anii 1902-1903, a fost 
construită actuala biserică, închinată Sfintei Treimi. Biserica este 
împodobită cu o serie de vitralii deosebite, lucrate de un meșter 
german, în anul 1902, la cererea regelui Carol I și a reginei 
Elisabeta, ctitorii bisericii.  

 Azuga îşi trage numele de la pârâul de pe valea căruia este aşezat, 
începând de la confluenţa cu râul Prahova spre amonte, cale de cinci 
kilometri 



Conform datelor INS la 01.01.2017, populaţie orasului Azuga era de 
4000 locuitori, din pacate in scadere raportat la perioadele 
anterioare (4.440 de locuitori in 2011 si 5.213 locuitori in 2002).  

 Majoritatea locuitorilor sunt romani (94,57%). Pentru 4,17% din 
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 
ortodocsi (92,27%), cu o minoritate de romano-catolici (1,49%). 
Pentru 4,17% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională. 

 

Este cel mai mic oras de pe Valea Prahovei insa a fost “ridicat” la 
rangul de oras pentru partiile sale de schi, cramele unde se produce 
vin după metoda champenoise încă din 1892 si ulterior dezvoltarii 
sale economice (berea Azuga era o traditie pentru cuplul Ceausescu 
care primea saptamanal un transport) 

 
 

 



 Reteaua de apa si ape uzate menajere – este in administrarea 
operatorului regional Hidro Prahova SA 

 

 a. Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totală de 22.57 km, din 
care 8.5km modernizata prin programul SAMTID. Sistemul de 
alimentare cu apă asigura in prezent racordarea la toate locuințele. 

 b. Reteaua de ape uzate are o lungime de 19.7 km si deserveste aprox. 
3200 de locuitori insa necesita lucrari de modernizare si imbunatatire  

 

 Alimentarea cu apa in orasul Azuga se face din sursele de apă de 
suprafață ale Vaii Azugii cu stația de tratare amplasată pe raza orașului 
Azuga, prin intermediul stațiilor de tratare, rețelelor de aducțiune, 
instalațiilor de înmagazinare și distribuție a apei din teritoriul orașului 
Azuga 



 Reteaua de strazi 

 In orasul Azuga, conform PUG lungimea strazilor este de 25.4 km, fiind 
modernizate in prezent in proportie de peste 65%; restul strazilor sunt 
doar pietruite. 

 

 Reteaua de alimentare cu gaze – are o lungime de aprox. 22 km si 
asigura alimentarea pentru 3000 de gospodarii; dealtfel ne-existand 
sistem de termoficare, gazul metan este principala sursa de incalzire in 
orasul Azuga. Operatorul regional este Distrigaz Sud (Engie) 

 

 Rețeaua de iluminat public – este asigurat de catre primarie pe intreaga 
arie a orasului; In ultimii trei ani s-au facut investitii in domeniu in 
vederea inlocuirii surseor de iluminat clasic cu cele pe LED-uri.  

 Operatorul zonal este ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A.-suc. PLOIEȘTI 



 Reteaua de termoficare 

 In orasul Azuga nu mai există sistem de termoficare cu centrală de 
cartier, fiind desființate și înlocuite cu centrale de bloc sau de 
apartament alimentate cu gaz metan de la distribuitorul ENGIE (prin 
GDF Suez). Alimentarea cu gaz metan (si intr-o pondere mica lemne) 
acoperă “termoficarea” întregului orașul Azuga 

 

 Infrastructura de sanatate 

 La nivelul orasului Azuga functioneaza  Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie, spital cu o veche traditie inca de la inceputul anilor 
1900;  Spitalul dispune de 110 paturi si 60 de cadre medicale; In cadrul 
spitalului functioneaza:  

 3 cabinete de specialitate ,  

 3 cabinete medicale stomatologice,  

 1 cabinete medicale oftalmologice,  

Deasemenea la nivelul orasului functioneaza 4 cabinete de medicina a 
familiei si Serviciul voluntari pentru situatii de urgenta pompieri 

 

 



 Infrastructura de invatamant functioneaza cu o gradinita cu program 
prelungit si o scoala gimnaziala.  Deasemenea pe raza orasului se afla 
un liceu teoretic (Azuga) si o bibloteca publica.  

 

 Serviciul de salubrizare – este asigurat in baza unor contracte de 
concesiune pe o perioada de 5 ani; Pentru colectarea gunoiului menajer 
a fost incheiat contract cu SC COMPREST iar pentru curatenia stradala 
si dezapezire cu SC SALUBRITATE STRADALA 

 

 



 Potentialul turistic aferent teritoriului administrativ al orasului Azuga 
este in exclusivitate natural, formele de turism favorizate fiind: odihna 
totala sau activa, drumetia, trasee turistice montane de la foarte usoare 
la foarte dificile, in Muntii Bucegi si Muntii Baiului, trasee de alpinism in 
Munitii Bucegi, sporturi de iarna (schi alpin, fond, randonee, 
snowboard, sanius) sporturi de vara (exista 2 terenuri de handbal - 
volei, 1 teren de fotbal, 2 terenuri de tenis pe zgura, 1 teren de 
baschet, o sala de sport), picnic, vanatoare si pescuit sportiv, agrement 
nautic, cunoastere – instruire 

 Principalele atractii turistice in zona: pastravaria aflata la confluenta 
paraului Limbasel cu paraul Azuga, cabana de vanatoare Azuga, 
Casaria Ghimbasanu (se afla pe lista monumentelor de arhitectura), 
monumentul Eroilor de la 1877 (amplasat in curtea Bisericii Ortodoxe), 
monumentul inchinat Ecaterinei Teodoroiu, Capela de pe Muntele 
Sorica, inchinata luptatorilor din Al Doilea Razboi Mondial, Crucea de 
pomenire de la Genone 



 Rezervatii naturale: 

• Poiana cu Narcise - Clabucetul Azugii 18,5 ha; 

•  Poiana cu Narcise - Unghia Mare 18,22 ha (rezervatia naturala 
botanica); 

• Valea Turcului 113,75 ha, Unghia Mare 78,75 ha. Valea Cazacului 
257,75 ha sau rezervatia naturala geologica si geomorfologica - 
Unghia Mica 139,75 ha 

 

  Monumente ale naturii 

• Fagul Secular din curtea Ocolului Silvic 

•  Arborele Mamut ( Sequoia gigantea ) 

• Bradul alb aflat pe poteca spre Garbova la 3 km, in Seaua Mare. 



 La nivelul anului 2015, pe raza administrativa a orasului Azuga 
functionau aprox. 100 societati, majoritatea fiind insa 
microintreprinderi; cele mai importante domenii de activitate sunt: 

 hoteluri si restaurante 

 activitati productie 

 

 Principalii agenti economici care opereaza pe raza administrativa a 
orasului Azuga: 

 a.domeniul productie: SC ROUA DEVELOPMENT SA (îmbuteliere apă 
plată cu o CA de 15.87 mil ron la dec 2017), SC EVEREST ROPACK SRL 
(ambalaje si cartonaje cu o CA de 13.93 mil ron la dec 2017), SC 
CRAMELE HALLEWOOD – Pivniţele Rhein (secţia şampanie cu o CA de 
142.95 mil ron la dec 2017) si SC SINTER REF SA (materiale refractare) 

 b. in domeniul turismului: Lux Garden Hotel 5*(50 de camere, 100 de 
locuri de cazare), Hotel Cautis (35 camere, 70 locuri), Hotel Nu Mă Uita 
(30 camere, 60 locuri), Hotel Larisa (33 camere, 66 locuri);  



 dealtfel in domeniul turismului, avand in vedere dezvoltarea acestuia in 
ultimii ani, se remarca construirea si/sau darea in folosinta a mai 
multor pensiuni de calitate. 
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Conform datelor de la INS ian 2019, numarul sosirilor pe unitati de 
cazare a cunoscut o crestere constanta in ultimii 10 ani (cu exceptia 
2014),  cresterea cea mai mare inregistradu-se in special in ultimii 4 ani; 
extrem de important ca aceasta crestere se inregisreaza la nivelul 
tuturor tipurilor de unitati de cazare.   



La nivelul staţiunii Azuga, cf date mai 2016, existau 166 de structuri 
turistice clasificate la 1, 2, 3, 4 şi 5 stele, oferind un număr de 5722 
locuri, în 2579 camere.  

 

Ca tipuri de structuri de cazare, în stațiune turiştii pot opta pentru 
hoteluri, hosteluri, moteluri, pensiuni, vile, cabane ori pot închiria camere 

sau apartamente 

 

In ceea ce priveşte categoria de confort, cele mai multe structuri de 
cazare din Azuga sunt cele de 3 stele (52,07%), urmate de cele de 2 stele 
(26,71 %), de 4 stele (15,75%) şi 5 stele (4,79%), în timp ce structurile de 
1 stea înregistrează 0,68%. 

 

Referitor la structurarea pe tipuri de unităţi, predomină pensiunile 
turistice – 34,98% din totalul structurilor, la o distanţă destul de mare 
situându-se vilele 23,30%, hotelurile 16%, camerele de închiriat 13%,69, 
în timp ce motelurile, hostelurile și apartamentele de închiriat 
înregistrează fiecare 1,36%. 



 

 

 

 

Conform datelor publicate de Ministerul Turismului la 19.04.2019, 
numarul locurile cazare la nivelul statiunii era de 779, insa numarul 
acestora este mai mare avand in vedere ca nu toate unitatile sunt 
declarate. Majoritatea  locurilor de cazare sunt de 2 si 3 stele insa avem 
si o unitate de 5 stele si doua de 4 stele. Odata cu dezvoltarea 
domeniului schiabil (principala atractie turistica a orasului) estimam o 
dezvoltare continua turismului si implicit a unitatilor de cazare in orasul 
Azuga ; Evolutia turismului in orasul Azuga a inregistrat o crestere 
continua si constanta, insa mult peste media turismului inregistrat la 
nivelul judetului Prahova (datele statistice unitati cazare inregistrate 
indica o crestere a numarului de turisti sositi in Azuga in perioada 
2016-2018 de aprox. 58.2% fata de cei sositi in jud Prahova unde 
cresterea a fost de doar 11.5%); Aceasta situatie economica favorabila 
este confirmata si de numarul inoptarilor de turistiin Azuga care au 
crescut in perioada 20162018 cu 58.65%  



 

 

 

 

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec total

2016 2,976    2,795    460        740        892        1,329    2,789    4,174    2,678    1,784    1,801    3,882    28,316  

2017 5,329    4,638    1,245    1,206    1,192    2,259    3,218    5,471    2,636    2,504    1,925    4,043    37,683  

2018 5,705    4,935    2,281    1,932    1,959    2,702    2,947    5,529    3,709    3,531    3,271    4,407    44,926  

2019 6,364    5,981    14,364  

Numarul inoptarilor de turisti in Orasul Azuga (2016-2019)/unitati cazare turistice inregistrate
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ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec total

2016 1,334    1,212    287        437        520        820        1,256    2,018    1,377    1,028    1,098    1,711    13,098       

2017 2,268    2,060    747        683        668        1,284    1,520    2,241    1,364    1,346    1,094    1,537    16,812       

2018 2,228    1,946    1,352    1,053    1,018    1,365    1,704    2,492    1,852    2,107    1,835    1,765    20,717       

2019 2,236    2,042    4,278         

Numarul sosirilor de turisti in Orasul Azuga (2016-2019)/unitati cazare turistice inregistrate

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec total

2016 35,781  38,029  30,673  33,806  41,228  43,420  50,564  60,889  49,044  43,622  39,443  39,316  505,815    

2017 38,685  37,725  31,848  35,187  39,490  49,951  53,771  63,715  50,252  45,222  40,559  43,332  529,737    

2018 45,859  42,600  36,677  37,921  42,199  45,591  56,338  65,152  52,655  50,188  45,781  42,889  563,850    

2019 46,731  43,025  89,756       

Numarul sosirilor de turisti in Judetul Prahova (2016-2019)/unitati cazare turistice inregistrate

date statistice INS 



Turismul – principala  ramura cu aport deosebit la economia orasului a 
cunoscut o dezvoltare continua in ultimii ani. Astfel, numarul turistilor a 
crescut in perioada  2016-feb 2019 cu aprox. 58.17%, ca dealtfel toti 
indicatorii specifici acestei activitati (date INS) 

 

 

Orasul Azuga 2016
2017/

2016
2017

2018/

2017
2018 2019

sosiri turisti 13,098       128% 16,812       123% 20,717       4,278          

inoptari turisti 28,316       133% 37,683       119% 44,926       14,364       

Consiliul local al Orasului Azuga are in subordine o singura societate: 
Servicii Urbane Statiunea Azuga srl detinuta integral de catre consiliul 
local si care are in administare intreg domeniul schiabil al orasului 
 



 Principalele proiecte de dezvoltare ale Orasului Azuga se bazeaza pe 
atragerea de fonduri nerambursabile in cadrul diverselor masuri co-
finantate din fonduri UE. 

 

In prezent administratia publica a aplicat (dpus dosare) pentru 7 proiecte 
de infrastructura in diverse domenii a caror valoarea totala estimata este 
de 62.7 mil. ron, contributia orasului Azuga fiind de aprox. 600 mii ron; 
Contributia mentionata nu ia in considerare si cele doua proiecte depuse 
si aflate in faza de evaluare in cadrul masurii “imbunatatirea calitatii 
vietii” (axa 13.1). 

 

Pana in prezent din cele 7 proiecte au fost semnate deja 3, alte patru 
fiind in faza de evaluare. Implementarea acestor proiecte va avea un 
impact semnificativ pentru orasul Azuga, atat dpdv economic cat si al 
calitatii vietii oamenilor din zona 



Nr. 

Crt.
Titlu proiect

Cheltuieli totale 

proiect

Cheltuieli totale 

eligibile 

neactualizate

Cheltuieli totale 

eligibile 

actualizate

Public
Cheltuieli totale 

nerambursabile

Chelt.totale 

contrib.proprie

Chelt.totale 

neeligibile 
Stadiu

1

“PARC ORAȘ AZUGA – 

Amenajare, Realizare, Obiective 

Turistice și Accesibilizare a 

Funcțiunilor” (axa 7.1/2)

 10,201,005      10,195,363      10,195,363      10,195,363        9,991,456         203,907           5,642     
Lista 

asteptare

2

Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice din Orasul 

Azuga- Spitalul de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga (axa 3.1.B)

   5,738,191        5,478,748        5,478,748        5,478,748        5,369,173         109,575        259,444     

Semnat 

Martie 

2019

3
Amenajare spatii verzi in Orasul 

Azuga (axa 5.2.)
   7,695,497     7,681,649    7,681,649    7,681,649       7,528,016         153,633          13,848     

Semnat 

Mai 2018

4

MODERNIZARE CRESA CU 

GRADINITA IN ORAS AZUGA (axa 

10.1)

   1,847,053        1,748,841        1,748,841        1,748,841        1,713,865           34,977          98,211     

Semnat 

Martie 

2019



Nr. 

Crt.
Titlu proiect

Cheltuieli totale 

proiect

Cheltuieli totale 

eligibile 

neactualizate

Cheltuieli totale 

eligibile 

actualizate

Public
Cheltuieli totale 

nerambursabile

Chelt.totale 

contrib.proprie

Chelt.totale 

neeligibile 
Stadiu

5
Imbunatatirea calitatii vietii LOT II 

(axa 13.1.)
 15,600,032      15,600,032      15,600,032      15,600,032      15,288,031         312,001                -       Evaluare

6
Imbunatatirea calitatii vietii LOT I 

(axa 13.1.)
 17,200,770      17,200,770      17,200,770      17,200,770      16,856,755         344,015                -       Evaluare

7

Infiintare Centru social pentru 

persoane varstnice in oras Azuga, 

judetul Prahova (axa 8.3.)

   4,425,658        4,203,830        4,203,830        4,119,753        4,119,753           84,077     221,828    Evaluare

TOTAL  62,708,207      62,109,234      62,109,234      62,025,157      60,867,049      1,242,185        598,973     



 Pe langa aceste proiecte co-finantate din fonduri UE, Orasul Azuga 
are in derulare alte doua proiecte importante de infrastructura 
finantate in cadrul PNDL: 

• Lucrari reabilitare si modernizare strazi orasul Azuga, proiect cu o 
valoare estimata de aprox. 10.09 mil. ron; pentru anul 2019 sunt 
prevazute lucrari in valoare totala de 5.3 mil. ron 

• Reabilitarea si modernizare retelei de strazi a orasului Azuga etapa 
II, proiect cu o valoare estimata de aprox. 9.88 mil. ron; pentru anul 
2019 sunt prevazute lucrari in valoare totala de 8.78 mil. ron 

 Cele doua proiecte majore au fost initiate in 2018 

 

 Pe langa principalele proiecte co-finantate din fonduri UE si/sau 
PNDL, administratia publica are in derulare si: 

• realizarea utilitatilor la sala de sport din oras; valoarea proiectului a 
fost de 265 mii ron iar anul acesta sunt prevazuti 25 mii ron pentru 
finalizare 

 



 

• Lucrari constructii, proiectare si asistenta tehnica din partea 
proiectantului, pentru „Cresterea capacitatii de inzapezire a Partiei Sorica; 
valoarea proiectului a fost de 168 mii ron iar anul acesta sunt prevazuti 4 
mii ron pentru finalizare  

 

 Desemenea pentru anul 2019 sunt prevazuti  aprox. 920 mii pentru 
diverse SF, PT sau consultanta in vederea implementarii altor 13 proiecte 
de infrastructura in diverse domenii 

 



 Primarul 

 Primarul orasului Azuga este dl. George Barbu. Este la primul 
mandat de primar, anterior fiind consilier din partea PNL. Este de 
profesie economist, dovedind un bun spirit organizatoric. 

 Viceprimarul 

 Viceprimar este dl. Petre Adrian, om de afaceri primul mandat. 

 Consiliul local 

 Consiliul local este format din 13 membrii din care: 5 membri PNL, 3 
membri PSD, 2 membru ALDE si 3 partidul ecologist.  

 




