
Statiune  balneo-climaterica de interes national 



� 
Istoric 



� 

� Localitatea este atestată 
documentar încă din anul 
1241, însă abia în 1770 
Sângeorz Băi figurează pe 
harta Imperiului Austro-
Ungar ca o locaţie unde 
apele minerale fac minuni.  

� De mentionat faptul ca 
localitatea era populata 
doar cu locuitori 
romani,de aici si 
denumirea de Olah 
Sentgyorgy,adica 
Singeorzul Romanesc. 
 
 



� 

� Proprietatile curative 
ale”borcuturilor”de aici 
au atras  turistii inca din 
secolul XIX,prin anul 
1839 autoritatile din 
Singeorz avand primii 
500 de vizitatori,care se 
cazau in casele 
localnicilor. 

� Spre sfarsitul secolului 
XIX numarul turistilor se 
dubleaza la circa 1.000.  
 



� 
� De prin 1860 ,apele de aici puteau fi folosite pentru 

cura interna,dar si pentru cura externa(scaldat),apa 
fiind incazlita cu ajutorul pietrelor incinse sau cu 
bucati de fier inrosit aruncate in cazile cu apa 
minerala. 

� La sfaristul secolului XIX comuna Singeorz apeleaza 
chiar la un imprumut de la Fondul Graniceresc din 
Nasaud,in valoare de 4.000 de florini,pentru 
achizitionarea unui cazan cu aburi. 

Evolutie 



� 

�  În 1880, societatea pe acţiuni 
„Hebe” ia în arendă apele minerale 
din zonă, pe o perioadă de 30 de 
ani. Atunci existau doar 5 izvoare, 
cu debit însemnat, care ducea la 
exportul a 30.000 de litri de apă 
îmbuteliată pe an.O cantitate 
insemnata ajungand la Bistrita 
sau chiar la Vatra Dornei. 

�   La începutul anilor 1900, 
Sângeorz Băi devine una dintre 
cele mai căutate oaze de linişte şi 
sănătate din Ardeal. Micuţa 
staţiune şi-a căpătat faima în 
special în perioada interbelică, 
responsabile fiind evident apele 
minerale din zonă. 
 
 



� 

� Apele minerale şi liniştea 
din mijlocul naturii i-au atras 
în inima Ardealului şi pe 
Alexandru Odobescu, Ion 
Luca Caragiale, George 
Coşbuc, Ioan Slavici sau 
Nicolae Iorga. Proprietăţile 
apelor minerale de la 
Sângeorz Băi au atras şi 
atenţia specialiştilor, care 
vin în micul oraş-staţiune 
pentru a studia şi ţine 
conferinţe pe tema apelor 
minerale. 
 
 



� 

� Liviu Rebreanu 
mentioneaza in 
romanele sale,Rascoala 
si Ion despre comuna 
Singeorz ca fiind o 
comuna mare,cu 
oameni gospodari iar 
Ulita 
Bailor(actualmente 
strada Izvoarelor),cea 
care duce spre parcul 
statiunii. 



� 

� In perioada interbelica 
sezonul de tratament la 
bai era organizat de pe 
timpul verii(15 iunie- 15 
septembrie). 

� Pe parcursul sezonului, 
ocazional,se organizau 
si momente 
artistice,teatru sau 
concerte,fiind adusi 
artisti si lautari din 
Bistrita sau chiar Cluj 
pentru a intretine 
atmosfera,desigur toate 
acestea doar sporadic. 



� 

�  Între 1945 şi 1950, staţiunea balneo-
climaterică a intrat în proprietatea 
statului, fiind administrată de 
Ministerul Sănătăţii, care a 
naţionalizat toate vilele de pe 
teritoriul său, transformând-o în 
staţiune de odihnă pentru „proletarii” 
ţării. Tot în acea perioadă, pentru a 
face faţă afluxului de turişti, au fost 
modernizate şi amenajate izvoarele 
de pe teritoriul staţiunii. Staţiunea se 
conturează doar cu Hotelul Hebe, 
simbolul oraşului Sângeorz-Băi şi cu 
câteva vile. Cei care au dat numele 
hotelului şi apelor minerale au fost 
membrii societăţii băncii „Aurora”, 
după zeiţa tinereţii veşnice, Hebe, 
fiica lui Zeus, paharnica zeilor din 
Olimp. Numele avea rolul de a 
sugera calităţile apelor minerale: de 
vindecare şi revitalizare. O legendă 
pune numele „pe seama” ospitalităţii 
locuitorilor, care îndemnau drumeţii 
însetaţi sau bolnavi „hai be!”, prin 
unirea celor două cuvinte rezultând 
„Hebe” 
 



� 

� Epoca comunista a adus si 
nationalizarea tuturor 
vilelor si a bazelor de 
tratament printr-un decret 
din 1950. 

� Atunci,oameni fara nici 
un Dumnezeu,adusi de 
pe alte meleaguri,au 
navalit in vilele de 
cazare,au evacuat toate 
bunurile de mobilier si 
lenjerie si le-au dat foc 
spunand ca nu au nevoie 
de nimic de la burghezi. 

�  In anul 1960,cu o 
populatie de peste 6.000 
de locuitori,comuna 
Singeorz devine orasul 
Singeorz-Bai. 



� 

�  Staţiunea a primit titlul de 
oraş în anul 1960, în anii 
care au urmat, aceasta 
îmbogăţindu-se cu încă un 
hotel „Someş”. La acea 
vreme, Hotelul Hebe, care 
primeşte turişti şi la 40 de 
ani de atunci, avea cea mai 
mare capacitate de cazare 
din România: 900 de locuri. 
Printre afecţiunile care pot fi 
tratate în Sângeorz Băi se 
numără bolile tubului 
digestiv, ale glandelor anexe 
ale tubului digestiv, precum 
şi boli de nutriţie şi 
metabolism sau boli 
asociate. 
 
 
 



� 
�  Statiune s-a organizat pe 

baze comuniste,sub tutela 
Ministerului Sanatatii,pana 
in anul 1967 ca sanatoriu 
balnear cu conducere 
“medicala”-director medical 
si cu director administrativ. 

�  Noua organizare 
administrativ teritoriala a 
infiintat Intreprinderea 
Balneo-Climaterica si de 
Turism sub tutela 
Ministerului Turismului,asa 
ca toate celelate statiuni 
balneare din tara. 



� 
� Imediat dupa  aceea ,in 

anul 1968,incepe 
modernizarea statiunii 
si cresterea capacitatii 
de cazare prin darea in 
folosinta in mai 1973 a 
complexului balnear 
Hebe cu 902 locuri in 
415 camere duble  



� 
�  In februarie 1974 se da in 

folosinta complexul 
balnear SOMESUL al 
UGSR cu 636 de locuri in 
318 camere 
duble,prevazut ca si 
HEBE,cu baza proprie de 
tratament:electro si hidro-
termo terapie,restaurant 
si restaurant dietetic,bar 
de zi,magazin de 
artizant,jocuri 
mcanice,etc… 



� 

�  Tot in acelasi timp incepe si 
modernizarea vilelor prin 
introducerea retelelor 
sanitare interioare si de 
incalzire centrala. 

�  Au rezultat in acest 514 
locuri de cazare de confort 
I,II si III functie de existenta 
baii proprii,suprafata 
camerei,numarul de paturi si 
alte utilitati si accesorii.  

�  In timp,modul de gestionare 
a defectiunilor tehnice 
aparute pe timpul 
exploatarii au condus la 
grave probleme tehnice la 
structurile de rezistenta.In 
prezent ele au fost demolate 
si reconstruite dupa acelasi 
proiect arhitectural. 



� 

�  Pentru dezvoltarea serviciilor 
de agrement Ministerul 
Turismului a infiintat la 
Singeorz-Bai si o coloana 
ITTA dotata cu 6 autocare si 6 
microbuze pentru excursiile 
de agrement din 
imprejurimi:Bistrita 
medievala,Muzeul 
Granicerilor Nasaud,Cimitirul 
vesel Sapanta,Gradina 
botanica Cluj,etc. 



� 
Asezare geografica 

�  Singeorz-Bai,un oras pe 
DN17,calea ferata Ilva-Mica-
Rodna Veche,in extremitatea 
nordica a Romaniei(judetul 
Bistrita-Nasaud),situat in 
amonte de Somesul 
Mare,partea de sud a 
Muntilor Rodnei(Carpatii 
Orientali),intr-o zona 
deluroasa,altitudine 435-450 
m,la 50 de km N-E de 
municipiul Bistrita,avand 
10.519 locuitori la 1 iulie 
1991. 



� 

Balneologie/substante 
mineralo-terapeutice 

� Apele minerale de 
Singeorz-Bai sunt de 
origine mofetica fiind 
bicarbonatate,clorate,sodi
ce,calcice,magneziene,slab 
feruginoase,care sunt 
carbonate,hipertonice si 
izotonice. 

� Namol mineral(saruri 
minerale depuse) 

� Mofete-emanatii de 
bioxid de carbon. 



� 
�  Apele minerale  din Singeorz 

rivalizeaza ,din punct de 
vedere al proprietatilor lor,cu 
cele de la vichy (Franta) si 
Karlovy Vary(Cehia),spun 
unele surse,dar au o 
eficacitate mai mare in 
tratamentul afectiunilor 
tubului digestiv(gastrita 
hipoacida si 
hiperacida,gastrita 
cronica,ulcer 
duodenal,sechele dupa 
operatii de ulcer efectuate pe 
stomac,colita 
cronica,constipatie cronica). 

�  al bolilor hepato-
biliare(dischinezie 
biliara,colicistita calcaroasa sau 
necalcaroasa,stari postoperatorii 
ale ficatului,hepatita 
cronica,pancreatita cronica),al 
bolilor nutritioniste si 
metabolice(diabet 
melitus,hiperuricemie,hiperlipem
ie,obezitate,guta cu manifestari la 
nivelul articulatiilor) 

�  In cura externa,apele minerale de 
la Singeorz-Bai au un efect 
terapeutic asupra bolilor 
reumatismale degenerative si 
diartritice. 



� 
�  Statiunea dispune de 

instalatii pentru bai calde 
in cada cu ape 
minerale,pentru 
electroterapie hidro-
termoterapie,pentru 
aerosoli si inhalatii,pentru 
impachetari cu saruri 
minerale la 
cald(“cataplasme”)si cu 
parafina,mofete; 



� 
� De asemenea  dispune 

de 9 izvoare cu ape 
minerale pentru cura 
interna si externa(4 
naturale,5 de foraje)si 
de Sali de gimnastica 
medicala. 



� 
Tratamente balneare 

� Apele minerale 
�  Saruri 

minerale(namoluri)-
impachetari-”cataplasme”
(saci cu saruri minerale) 

� Mofete-”bai” cu bioxid de 
carbon pentru 
vasodilatatie periferica 

� Radioactivitatea datorita 
urmelor de radon 
insotitor circa 10.000 
picoCurie 



� 
Prezent si Perspective 

� Singeorz-Bai ca 
destinatie turistica; 

� Singeorz-Bai turismul 
de sanatate; 

� Singeorz-Bai turismul 
responsabil; 

�  Succesul este conditionat 
de infiintarea unui cluster 
dedicat activitatii de 
turism,modul de cum 
autoritatile publice 
locale,agentii economici 
implicati,asociatiile 
profesionale si ONG-urile 
vor intelege sa colaboreze 
si sa sustina proiectele 
comune de viitor. 

�  Si nu in ultimul rand sa se 
invete din succesul altora. 



� 

Singeorz-Bai -destinatie 
turistica 

� Folosirea brandului de 
Singeorz-Bai; 

� Campanie publicitara 
sustinuta 

    -mijloace de mass media 
    -panouri publicitare pe 
drumurile europene si 
nationale 
  
 
 

� Contracte cu agentii de 
turism 

� Facilitati pentru marii 
agenti economici zonali 

� Extinderea sferei de 
servicii in special 
pentru agrement 



� 

Singeorz-Bai-turism de 
sanatate 

� Proiecte de cercetare a 
efectelor tratamentului 
balnear in colaborare cu 
INRFB finantate din 
fonduri europene 

� Dotarea cu aparatura 
de ultima generatie 
specifica tratamentului 
balnear local 

� Organizarea de cursuri 
de specializare in 
domeniul balnear 
pentru medici si cadre 
medii sanitare in 
domeniul specific 

� Organizarea Asociatiei 
Oraselor Statiunii 
Balneare si promovarea 
strategiei nationale de 
dezvoltare in domeniu 



� 

Singeorz-Bai-turism 
responsabil 

� Cooptarea tuturor  
agentilor economici cu 
prestare directa dar si a 
celor pentru servicii 
conexe(transport 
persoane,taximetrie 
ateliere mecanice,  
spalatorii auto,baze de 
agrement si 
sportive,etc...) 

� Cooptarea asociatilor de 
crescatori de animale si 
albine dar si a asociatilor 
de mestesugari 

� Cooptarea ansamblurilor 
folclorice,a muzeelor,a 
caselor  memoriale,a 
Administratiei Parcului 
National Muntii Rodnei 

�  Infiintarea servicului de 
Salvamont alaturi de cel 
SMURD existent 



� 
Protectie si siguranta 

� Primaria Sangeorz-Bai a 
facut o investitie de 1,5 
milioane de lei pentru a 
deschide o statie 
SMURD. Cu acesti bani 
au fost cumparate toate 
echipamentele necesare 
pentru ca serviciile 
oferite sa fie de cea mai 
buna calitate. 



� 
�  Noua statie are in dotare un 

Echipaj de Prim Ajutor, o 
masina de descarcerare, 
doua autospeciale cu apa si 
spuma si o scara de acces la 
inaltime. In total aici vor 
lucra 68 de pompieri si 
personal medical care vor 
munci non-stop. De 
serviciile statiei de la 
Sangeorz-Bai si de noile 
dotari vor beneficia atat 
locuitorii orasului cat si cei 
de pe raza a zece comune 
aflate in apropiere. 



� 



� 

 
 

Arta Comparata la 
Singeorz-Bai 



� 
�  Un punct de atracţie al oraşului 

Sângeorz Băi este şi Muzeul de Artă 
Comparată, care pe lângă expoziţiile 
considerate adevărate spectacole, 
dispune şi de un întreg sistem de 
documentare şi cercetare, bibliotecă 
sau ateliere de restaurare şi spaţii 
pitoreşti de cazare pentru artişti. 
Acesta este rezultatului eforturilor 
care se întind pe 20 ani, ale unuia 
dintre artiştii locului, Maxim 
Dumitraş, un sculptor pasionat de 
tradiţie şi vizual. 
 
 
 



� 
� După `90, Maxim Dumitraş 

a reuşit să pună Singeorz Băi 
pe harta artei, adunând în 
fiecare vară artişti plastici 
din ţară şi, mai apoi, din 
străinătate, care să cunoască 
şi să simtă frumuseţea 
acestor meleaguri. S-au 
regăsit în mijlocul naturii, în 
Singeorz Băi pictori, 
sculptori, graficieni sau 
ceramişti. 
 



� 



� 
"ROland Jazz Festival" 

�  RoLand Jazz Festival Singeorz-
Băi, eveniment artistic 
organizat de Asociaţia Cultural-
Umanitară „Puntea”, cu 
sprijinul Primăriei/Consiliului 
Local Singeorz-Băi şi al 
Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud, prin Centrul Judeţean 
pentru Cultură.”Trei zile de 
workshop-uri, muzică, cărţi de 
jazz, vin bun şi companie fină, 
toate protejate de muntii tacuti 
si oameni frumosi” 



� 



� 
Domeniul schiabil Birlede 

� Realizarea  acestei partii 
de ski ar duce la o noua 
fata a turismului in 
zona noastra, atat de 
benefic pentru 
dezvoaltarea orasului 
nostru.  



� 



� 

Centrul de agrement 
Singeorz-Bai 

�  Este situat in centrul statiunii cu 
acelasi nume. Are o capacitate de 
121 de locuri, repartizate o 
camera de doua locuri, 27 camere 
de trei locuri, cinci camere de 
patru locuri si trei camere de sase 
locuri. Fiecare camera are grup 
sanitar propriu si televizor.  

�  de asemenea, centrul dispune si 
de doua sali in care se pot 
desfasura activitati educative si 
de divertisment si o sala de mese 
de 121 de locuri cu o bucatarie la 
standard european. 



� 

Lacasul de cult Biserica 
Buna Vestire 

�  Ridicata la mijlocul secolului 
al XVII-lea, este un alt obiectiv 
turistic ce merita vazut si care 
se afla in apropierea statiunii, 
in localitatea Cormaia. Naosul 
si pronaosul bisericii au forme 
dreptunghiulare iar intrarea 
se face pe partea vestica. 
Acoperisul se sprijina pe doi 
stalpi in colturile altarului iar 
icoanele imparatesti aduc 
aminte de mesterul Tudor 
Zugravu, iconar din secolul al 
XVII-lea. 



� 
Traditie si folclor 



� 



� 


