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TURISMUL BALNEAR

Lucrare elaborată în cadrul ADR Centru

Judetele cele mai bogate in resurse sunt Harghita si Covasna, urmate de Mures,
Sibiu, Brasov si Alba. Exista 4 statiuni de interes national si 11 statiuni de interes local
cu importante baze de tratament. Factorii de cura sunt foarte diversi.

Judetele cele mai bogate in resurse
Judetul Alba
Nu dispune de statiuni balneare, se afla in faza de proiect reabilitarea bailor sarate
de la Ocna Mures
Judetul Brasov
Localitatea Baile Persani este o statiune balneoclimaterica de vara de interes local.
Strandul cu ape minerale clorurate, bicarbonate, sodice, calcice si namolul sapropelic
antireumatic este exploatat in timpul verii. Izvoarele cu ape clorurarte, bicarbonatate,
sodice si ape minerale hipertonice sunt recomandate in tratamentul bolilor
reumatismale. In statiune se gaseste un camping cu casute, numarul de locuri
disponibile este de 24 si o cabana cu 20 locuri.

Casa de vacanta
Baile Homorod

Baile Homorod ofera conditii naturale de tratament pentru afectiunile
ginecologice, ale aparatului locomotor si ale sistemului nervos periferic. Baza materiala
este deterioarata, sunt necesare investii. In prezent este nefunctionala.
Baile Rodbav. Exista izvoare minerale cloruro-sodice, iodurate care ofera conditii
de tratament pentru afectiuni reumatismale, in principal, ginecologice si
cardiovasculare. In prezent nu este functionala.
Judetul Covasna
Judetul Covasna este un taram al apelor, avand numeroase statiuni balneoclimaterice. Intre judetele Regiunii Centru, statiunile judetului Covasna sunt cel mai
bine ocupate in cursul anului-se inregistreaza cel mai mare numar de innoptari. Dispune
de un numar de 2 statiuni balneo-climaterice, declarate in 2002 de interes national
(Covasna) si local (Bálvanyos), ambele recomandate pentru afectiuni cardiovasculare.
Alte statiuni de interes local sunt Malnas Bai, Valcele, Baile Fortyogó (nefunctionala, in
stare de degradare pronuntata), Biborteni, Ozunca Bai. Turismul balnear este favorizat
si de conditiile de mediu - lipsa aproape in totalitate a poluarii in special in zona
Covasna, cu o puternica ionizare negativa, izvoare de ape minerale cu debite foarte
mari, namol mineral si mofete (emanatii naturale de CO 2 ).

Covasna

Judetul Harghita
In total exista 16 statiuni, din care doar 6 au baza de tratament (Baile Jigodin, Baile
Miercurea-Ciuc, Baile Tusnad (pentru afectiunile cardiovasculare), Borsec, Praid, Baile
„Muresul” Remetea). Pe lista statiunilor declarate ca fiind de interes national se numara
Baile Tusnad, iar declarate de interes local Baile Homorod, Borsec, Harghita-Bai, Izvorul
Muresului, Praid, Lacu Rosu. Fara baza de tratament sunt Baile Casin, Baile Homorod,
Baile Pucioasa-Santimbru, Baile Sarate, Baile Seiche, Bilbor, Harghita Bai, Izvorul de apa
minerala din Sumuleu, Sancraieni, Toplita

Harghita

Judetul Mures
In Subcarpati sunt concentrate numeroase lacuri sarate, la Sovata, Ideciu de Jos, si
Jabenita. Sovata (recunoscuta pentru efectele beneficice in tratamentul afectiunilor
ginecologice) este declarata prin Hotararea nr.1122 din 10.10.2002 statiune turistica de
interes national. Aici exista cca. 10 lacuri sarate, dintre care Lacul Ursu este cel mai
important lac sarat din Transilvania. Acesta este situat intr-o fosta ocna de sare
parasita, fiind caracterizat de fenomenul de heliotermie. Importante sunt din punct de
vedere terapeutic si lacurile Negru si Alunis, care, alaturi de Lacul Ursu, au asigurat
dezvoltarea statiunii Sovata.

Sovata

Amenajari pentru tratament exista in judet la Sovata (lacurile Ursu cu caracter
heliotermic si Alunis si namol terapeutic care este bogat in substante anorganice cu
caracter biostimulator la Sovata), baze de tratament independente: Ideciu de Jos Statiunea Ideciu Bai, (izvoare de ape minerale clorurate sodice si namol mineral),
Sangeorgiu de Mures, izvoare de apa sarata la Sangeorgiu de Mures, Jabenita – com.
Solovastru unde se gaseste de asemenea namol sarat, Sarmasel – com. Sarmasu; in
localitatea Stanceni se gasesc izvoare minerale amenajate; mofete se gasesc la
Sangeorgiu de Mures (apa minerala, cu continut bogat in saruri - clor, sodiu, potasiu,
iod, brom). Diversitatea resurselor balneare le recomanda pentru tratament,
accesibilitatea rutiera si cea financiara constituie un factor de atractie.
Judetul Sibiu
Statiunea balneo-climaterica Ocna Sibiului are ca factori principali de atractie
apele sarate ale lacurilor care s-au format prin prabusirea vechilor mine de sare. Lacul

Avram Iancu, cu o adancime de 132,5m, este considerat cel mai adanc lac de ocna din
tara.

Ocna Sibiului

Climatul temperat, aerul bogat in aerosoli, temperatura anuala mult peste media
din aceasta parte a tarii recentele renovari ale strandului o recomanda ca o statiune de
interes regional. La acestea se adauga apa minerala a izvorului Horea, cloruro-sodica si
usor bicarbonata, namolul sapropelic format in lacuri, usor mineralizat. Statiunea
balneo-climaterica Bazna (recomandata in afectiunile reumatismale) , care nu este inca
omologata, este situata la 69 km de municipiul Sibiu si la 13 km de municipiul Medias.
Factorii naturali de cura sunt apele minerale sarate - iodurate, folosite sub forma de
bai, cu efect complex datorita actiunii concomitente a celor trei factori: termic,
mecanic si chimic. Namolul de Bazna si sarea de Bazna sunt alti doi factori importanti de
cura. Statiunea Miercurea Bai, care in prezent nu este functionala si nici omologata dar
cu perspective de dezvoltare, se afla la 34 km de Sibiu si la 21 km de Sebes, pe DN 1
Sibiu – Sebes – Alba Iulia, ramane un viitor potential de exploatat.
Statiuni de interes national
•
•
•
•

Covasna-judetul Covasna,
Predeal-judetul Brasov,
Baile Tusnad-judetul Harghita,
Sovata-judetul Mures
Statiuni de interes local
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Balvanyos-judetul Covasna
Bazna-judetul Sibiu din judetul Harghita
Baile Homorod din judetul Harghita
Borsec din judetul Harghita
Harghita-Bai din judetul Harghita
Izvoru Muresului din judetul Harghita
Lacu Rosu din judetul Harghita
Praid din judetul Harghita
Paltinis din judetul Sibiu
Paraul Rece din judetul Brasov
Timisu de Sus din judetul Brasov

Factorii de cura

Predeal

Praid

•
•
•
•
•

Judetul Covasna este un taram al apelor, o statiune de interes national si 6 de
interes local, recomandate pentru afectiuni cardiovasculare.
Judetul Harghita detine 16 statiuni recomandate pentru afectiuni cardiovasculare,
afectiuni reumatice, afectiuni ale aparatului respirator (mina de sare Praid)
Judetul Brasov detine 3 statiuni de interes local cu resurse balneare minerale
recomandate pentru afectiuni reumatice
Judetul Mures detine 2 statiuni cu ape sarate si iodurate pentru afectiuni
reumatice de interes local si statiunea Sovata
Judetul Sibiu detine 3 statiuni cu bai sarate pentru afectiuni reumatice

