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Propunere 
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din Regiunea Centru RO 



Balneoturismul 
...poate cel mai important domeniu 

economic din România.  

Trebuie dezvoltat la nivel REGIONAL! 

O dezvoltare echilibrată se poate 

realiza prin 

CLUSTERE 



Sovata 

Praid Baile Tusnad 

Covasna 

Bazna 

Ocna Sibiului 
Predeal 

Balneoturismul 
in regiunea CENTRU-RO  



COVASNA 

Covasna-Hotel Clermont 

Hotelul CLERMONT este locul ideal pentru clienţii care caută 

beneficiile extraordinare ale apelor minerale şi ale gazului mofetic. 

Centrul de Sănătate Clermont se axează pe 2 tipuri de 

servicii: de prevenire şi tratare a bolilor cardiovasculare şi de 

reîncărcare a organismului prin proceduri antistres şi relaxare. 



Baza de tratament 

SOVATA 

Tratamentele la Sovata includ: 

Băi calde, in cadă sau bazin, cu apă din lacurile din stațiune 

▪ Tratamente ginecologice ▪ Împachetări cu nămol cald  

▪ Kinetoterapie ▪ Electroterapie ▪ Hidroterapie ▪ Saună  

▪ Gimnastică medicală 



PRAID 

Salina Praid 

Salina Praid este o mină de sare din România, 

situată în județul Harghita. Salina se află în bazinul 

munților Gurghiului, cuprinsă în Dealul Sării, 

formând triunghiul Praid- Ocna de Jos- Ocna de 

Sus. 



Apele minerale sarate-iodurate, folosite sub forma de bai, 

au un efect complex datorita actiunii concomitente a celor 

trei factori:termic, mecanic si chimic. - Namolul de Bazna 

prezinta o plasticitate si o consistenta moale, cu 

dispersiune foarte fina. 

BAZNA 

Bazna Sibiu 



Staţiunea cu diverse izvoare de ape minerale, mezotermale şi 

mofete este recomandat pentru tratamentul bolilor cardio 

vasculare, urinare şi a sistemului nervos. Există 44 izvoare 

naturale şi foraje din care în prezent sunt utilizate 6 izvoare 

naturale, din care patru (Izv. Stănescu, Apor, Ileana şi Mikes) 

pentru cură externă. 

BAILE TUSNAD 

Baile Tusnad 



OCNA SIBIULUI 

Bază de tratament 

Tratamentele sunt asigurate prin proceduri efectuate în 

compartimente de: • balneoterapie • hidroterapie • termoterapie 

• terapie contrastantã • pneumoterapie • mecanoterapie 

• electroterapie • kinetoterapie 



Sangeorgiu de Mures 



BRAND 

Sănătate pentru inima TA 

Sănătate din inima Carpaților 

Balneologia – cadoul Carpaților 

 

Balneologia - inima naturii 



ESENTA 

CLUSTERULUI !! 



CLUSTERELE 

• Asigură cadrul pentru COOPERARE între 

firme, institutii de cercetare, universităti, 

autorităti publice și institutii catalizator 

 

• Sunt capabile pentru formarea parteneriatelor 

regionale, nationale și internationale 

 



Scopul cooperarii:  

PIATA 

CLUSTER 

 
Asociere liberă, fără formă juridică 

Mediul de afaceri,  

Asociatii profesionale 

Administratii publice 

Institutii catalizator 

Universitati, 

Centre de cercetare 

DEZVOLTAREA 

SOCIO-

ECONOMICA  



• Creare BRAND 

• Strategie RU 

• Strategie CDI 

• PIATA 

• Internationalizare 

 

 

Cooperare 

intre parteneri 

 

 



Trebuie sa avem 

rabdare ! 



CLUSTERUL  

pentru firme 



 cand exista CONCURENTA, 

 companiile sunt mai EFICIENTE  

 



   şi sunt mai CREATIVE  

când cooperează 

 



 fiecare participant este 

mai productiv şi 

inovativ în echipă 

vs 

 decât  

     singur si izolat 



INTERACTIUNE, legaturi, relatii 

”social capital” 

Clusterul este 

un sistem 

organic viu, 

caracterizat 

prin 

DINAMIS

M 
 

 

Firma 

individuala 

este parte a 

unui 

SISTEM 



CLUSTERUL DE 

SUCCES 
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• Exista o « MASA CRITICA »  

  



INCREDERE 

reciproca 



Participare VOLUNTARA,  

implicare 



COOPERARE!!! 

dinamica si deschisa 

INTERACTIUNE 

Comunicare !!!!! 



VIZIUNE 

impartasita de toti 



STRATEGIE 

comuna 



CLUSTER 

MANAGEMENT 



Participantii raman 

COMPETITORI 



Fiecare participant isi pastreaza 

INDEPENDENTA 



BENEFICII clare 

pentru toti 



Nivelul  

clusterul

ui 

Actori 

Nivelul 

interactiunil

or 

Poduri 

Nivelul 

de 

cooperar

e 

Oameni 

si trafic 

Adaptat dupa proiectul 

Clusnet 



CLUSTERELE  

DIN ROMANIA 



CLUSTERO-  

    Asociatia Clusterelor din România 

Procesul de clusterizare 

www.clustero.eu 



Organizatiile care participă la  

procesul de clusterizare in Romania 

Asociatia parcurilor industriale,  

tehnologice,stiintifice si a  

incubatoarelor de afaceri  

din Romania  

Asociatia  

Clusterelor din Romania Asociatia Incubatoarelor  

Şi Centrelor de Afaceri  

din Romania 

 



CLUSTERE – Cooperare regională 

5 

• ITC 

• Balneoturism 

• Energia 

verde 

• Textile 

• Lemn  

• ITC 

• Naval 

• Turism 

• Agrofood  

• Textile  

• Energia 

verde 

• ITC 

• Automotive 

• Agrofood 

• Turism 

• Textile 

• ITC 

• Lemn 

• Energia 

verde 

• Agrofood 

• Turism termal 

• ITC 

• Balneoturism 

• Energia 

verde 

• Lemn 

• Agrofood 

• Textile 

• Mecatronica 

• ITC 

• Automotive  

• Energia 

verde 

• Balneoturism 

• Agrofood 

• Textile  

• ITC 

• Automotive  

• Energia 

verde 

• Balneoturism 

• Agrofood 
Dezvoltare regionala prin 

CLUSTERE 



CLUSTERELE Balneo-Turistice 

un viitor pentru fiecare regiune 

Influenta asupra 
altor sectoare: 

  

• investitii  

• energia verde 

• agrofood 

• textile  

• mobila etc. 

Dezvoltare prin CLUSTERE bazat 
pe potentialul si pe specificul regiunilor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Relații regionale și       

internaționalizarea 

clusterelor 



 

 

Dezvoltare prin  

CLUSTERE  

 

Relatii intre 

CLUSTERE 

Potential 

regional 





 



Deșeuri din păduri 

Proprietari  

Prelucrarea lemnului 

întreprinderi 

Centrale mici 

Fabrică de peleti 

Plantatii energetice 

Asociatia Green 

Energy 

RESURSĂ DE BIOMASĂ 

 

UTILIZARE 

 

Centrale termice 

Creare echilibru între  

productia și utilizarea 

de BIOMASĂ 

Important 



Membrii Clusterului  

Inovativ al Biomasei GREEN ENERGY 

UNIVERSITĂtI, INSTITUtII DE CERCETARE 

AUTORITĂtI PUBLICE LOCALE 

MEDIUL ECONOMIC 

BĂNCI, ORGANIZAtII 



EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION (EUSDR)  |  www.danube-region.eu 

Strategia DUNĂRII 

CLUSTERE - rol important 



Rețele  de clustere termale și balneare  

în strategia Dunarii 

Cooperarea, preluarea și promovarea bunelor 

practici, schimb de experiența a specialiștilor 



CLUSTER 

Depinde de noi !!! 

Cooperare 

Incredere 



Vajda Lajos 

• Asociatia Clusterelor din Romania – vicepresedinte 
• Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy – presedinte 
• Promovator al procesului de clusterizare din Romania 
• Promovator al relatiilor internationale  
 

Ordinul cavaleresc “Pentru Cooperarea intre  Popoare“ 

Contact: 

Tel: +40 751 090 944 

E-mail: greenenergy55@gmail.com  

mailto:greenenergy55@gmail.com
mailto:greenenergy55@gmail.com

