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Ce avem si nu valorificam suficient  

•  Valoarea factorilor naturali de cura, diversitatea si unicitatea lor (mofete) 
 
•  Valoarea istorica a stațiunilor balneare  

•  Valoarea recunoscută a actului medical 

•  Potentialul de exceptie din jurul statiunilor balnear( parcuri si rezervatii naturale ) 

 



Structura cererii turistice  

•  In prezent, din numarul de turisti sosiți în stațiunile balneare (cca 1.000.000), 
ponderea cea mai mare o au cei sosiți prin Casa Națională de Pensii (cca 65%). 
Turistii straini se mentin in mod constant la un procent de 10% si provin in cea mai 
mare parte din Uniunea Europeana 

•  Se remarca totuși creșterea numărului de turiști străini și a românilor sosiți prin 
agenții de turism ,  în stațiunile unde s-au făcut investiții majore. (Băile Felix, 
Sovata, Tușnad, Ocna Sibiului, Slănic Moldova, Covasna, Vatra Dornei, Buziaș, 
litoral, etc.). 

•  A crescut paleta programelor de wellness și numarul solicitărilor pentru acest tip de 
vacanțe în stațiunile balneare, tendința pregnantă, de altfel, pe plan european. 

•  Se conturează “nise” clare ale celor care sunt interesați de întreținerea sănătații 
proprii și doresc infrastructură și servicii de calitate superioara, comparabile cu cele 
din tările europene.  









10 puncte pentru dezvoltarea turismului balnear  
Masa rotunda, 27 iulie 2011, Hotel Novotel 

 
Participanti: MDRT, Min. Finantelor, Min. Sanatatii, Asociatii patronale si 
profesionale: OPTBR, ANAT, ANTREC, FIHR, FPTR, FAPT, ANSTR; Confederatii 
sindicale:BNS, CSDR, CNSLR Fratia, CNS „Cartel Alfa”; Confederatii 
patronale:CONPIROM, UGIR 1903 
 
•  Certificarea/atestarea factorilor naturali de cura, a procedurilor de tratament din 

statiunile balneare de interes national si international din Romania la standarde 
europene astfel incat acestea sa fie recunoscute si acceptate de casele de asigurari si 
de pensii din tarile UE 

 
•  Elaborarea si promovarea in procedura de urgenta a legii turismului balnear 
 
•  Elaborarea unei OUG (a unei legi post-privatizare) care sa aduca corecturile legale 

si procedurale necesare privatizarilor esuate din statiunile balneare astfel incat 
acestea sa poata reintra in circuitul turistic (ex: Baile Herculane, Malnas, Valcele) 

•  Elaborarea si implementarea unui program multianual 2012-2015 de promovare a 
statiunilor balneare certificate pe piata intern si pietele externe tinta identificate ca 
potential trimitoare de turisti 
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Masa rotunda, 27 iulie 2011, Hotel Novotel 

 
 
•  Acordarea unor resurse financiare autoritatilor locale din statiuni balneare prin 

preluarea unui procent de 50% din redeventa incasata de ANRM, precum si 
modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, prin alocarea unui procent 
de 5% din bugetele Consiliior Judetene pentru statiunile balneare  

•  Acordarea de facilitati fiscale investitorilor strategici 
 
•  Acordarea de facilitati fiscale agentiilor de turism pentru vanzarea pachetetelor 

turistice in statiunile balneare (TVA redus de 5%) 

•  Alocarea din bugetul Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate a unei cote de 
10% pentru tratament balnear, respectiv pentru preventie 

 
•  Implementarea unui sistem de motivare a medicilor de familie pentru trimiterile de 

pacienti in statiunile balneare 

•  Sustinerea Legii Tichetelor de vacanta prin eliminarea impozitului de 16% si 
acordarea primelor de vacante din sistemul bugetar numai sub forma de tichete de 
vacanta 









Ce ar trebui facut 

 •  Întărirea rolului statului în stimularea și dezvoltarea investițiilor majore din 
turismul balnear prin promovarea unei legislații favorabile domeniului 

•  Elaborarea unei strategi de promovare mai eficientă care să pună în valoare 
produsele turistice unice 

•  Realizarea unui parteneriat public privat în cadrul căruia sectorul privat să 
aibă un rol determinant  

•  Inițiere și dezvoltarea clusterelor termale după modelul de succes european 

•  Implementarea unor standarde de calitate recunoscute pe plan european în 
vederea accesului turiștilor străini  prin Casele de Asigurari de Sănătate 
Private sau Casele de Pensii Private 







Recomandare din partea Organizatiei Mondiale a 
Sanatatii  

•  “Dacă stațiunile pot fi promovate ca locuri pentru 
imbunătățirea stării de sănătate, de ce scopul general 
al turismul din România nu poate deveni promovarea 
starii de sanatate in ansamblu ei, fie in statiuni sau 
orase ori sate, munti sau rauri, muzee ori malul 
marii?” 

 
 Raportul grupului de experti din cadrul Biroului Regional pentru Europa al        

OMS si Comitetului European de Dezvoltare a Promovarii Sanatatii  2000 



 Mulțumesc pentru atenție ! 


